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Förord

Därför är det kanske viktigare än på länge att
ställa frågor och få kunskap om framtiden.
Vi behöver veta vad som skapar och driver
förändring för att kunna påverka och ta ansvar
för utvecklingen. Hur kan vi se till att villkoren
i arbetslivet är schyssta, samtidigt som vi ska
hantera förändring och förnyelse?

Fotograf: Jonas Borg

Arbetslivet förändras. Så har det alltid varit.
Förändringstakten är hög, vilket gör att det är
svårare att förutse hur framtidens arbetsmarknad
kommer se ut om 20-30 år.

Ann-Therése Enarsson
VD, Futurion

Futurions uppdrag är att skapa insikt om hur
morgondagens arbetsliv kan komma att se ut.
Och, kanske viktigast, hur vill vi att det ska se ut?
I detta uppdrag är forskning och framtidsstudier
centrala. Framtidsstudier om arbetslivet innehåller
allt från linjära prognoser till mer spekulativa
utopier eller dystopier.
Denna rapport ger en överblick av både svenska
och internationella framtidsstudier. Det internationella perspektivet blir viktigt i en allt mer
globaliserad ekonomi och på en internationellt
konkurrensutsatt arbetsmarknad. Vi behöver
analysera de förändringar som sker i EU och
omvärlden för att förstå och påverka utvecklingen
av arbetslivet i Sverige. Hög organisationsgrad
och bred samverkan mellan arbetsmarknadens
parter i arbetslivet har skapat stabilitet, som
dock nu utmanas av bland annat demografiska
förändringar, globalisering och automatisering.
Den bild som ges i rapporten av arbetslivet är
långtifrån entydig och kännetecknas av stor
osäkerhet. Förklaringen är att siktet mot framtiden
präglas av våra utkikspunkter. En metod att se på
framtiden är att göra en synvända och se nuet från
en tänkt framtid. Metoden kallas ”backcasting”
och utgår från en önskvärd framtid och en analys
av olika vägar att ta sig från samtid till framtid.

Oavsett vilken framtid som ligger framför oss
sker det en ständig förändring av arbetslivet.
Rapporten visar att tjänstemän i hög grad är
med i förändringen och deras arbetsliv kommer
förändras. Detta kommer i sin tur att ge konsekvenser för arbetsmarknadens parter. Frågor
som rimlig arbetsbelastning, teknikutveckling,
kompetensutveckling för att klara framtiden och
ledarskapsfrågor kommer dominera samhällsagendan många år framöver.
Med hjälp av kunskap och debatt kan vi förstå
och forma vår framtid tillsammans. Rapporten
Att förutsäga arbetets framtid – då, nu och sedan,
som Kenneth Abrahamsson har skrivit på Futurions
uppdrag, ska bidra genom att ge en överblick av
vad prognoserna säger oss om framtiden.
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If current trends run a steady path, in 2030 the UK workforce will be multigenerational, older, and more international, with women playing a stronger
role. While the highly skilled will push for a better work-life balance, many
others will experience increasing insecurity of employment and income.
As businesses shrink their workforces to a minimum using flexibly employed
external service providers to cover shortfalls, a much smaller group of
employees will be able to enjoy long-term contracts.
The future of work: jobs and skills in 2030
UK Commission for Employment and Skills

Att sia om framtiden
– från systematiska prediktioner till svarta svanar
Sverige har ett
modernt arbetsliv
med ett av EU:s
högsta deltagande
och arbetsplatser
som ger utrymme
för delaktighet
och kompetensutveckling.

Framväxten av framtidsstudier
brukar förknippas med försöken till
prediktion som gjordes efter andra
världskriget. Då utvecklades ett sätt
att se på framtiden som var ingenjörsmässigt, mekanistiskt och byggde
på framskrivning av kända trender.
Det sprang ur tankesmedjan RAND
i USA där man under 1960-talet var
övertygad om att den nya tillgången
till datorer var grunden för en kommande framtidsvetenskap baserad
på storskaliga datorsimulationer.
Citatet ovan kommer från boken Att utforska
framtiden från Institutet för Framtidsstudier. Den
teknokratiska framtidsmodellen mötte stor kritik.
Mot den futurologiska, expertstyrda, förutbestämda
och avpolitiserade synen växte det fram en kritik
och ett alternativ som präglades av en normativ
och handlingsinriktad syn. Framtidsstudierna skulle
inte bara vara ett sätt att vänta på framtiden, de
skulle också kunna hjälpa till att förändra den.

1

Bergman, Ann, Karlsson Jan
Ch & Axelsson, Jonas (2010)
Truth claims and explanatory
claims – An ontological typology of future studies. Futures
42 (2010) 857 - 865

Ett sätt att titta in i framtidens spegel är att skilja
mellan prediktioner, prognoser, science fiction samt
utopier/dystopier.1 Prediktionerna bygger på en förklaringsmodell och har mer vetenskapliga anspråk.
När det gäller arbetets framtid finns återkommande
prediktioner om utbud och efterfrågan på jobb
inom olika områden, ofta med sikte mot år 2030.
Prognoser, menar författarna, bygger inte på en

förklaringsmodell men gör anspråk på att förutsäga
en utveckling. En sådan aspekt kan vara utvecklingen 2030 när det gäller anställningsrelationer
och om den fasta anställningen får ses som en
parantes i utvecklingen. Ett område där science
fiction snabbt närmar sig verkligheten är betydelsen
av automatisering, robotar och Internet of Things.
Idag tecknas inte så många utopier om framtidens arbete. Metaforen om det goda arbetet
dyker upp från tid till annan, men debatt och
forskning speglar mer en sorts dystopia light
med betoning av det nya prekariatet, det gränslösa arbetslivet med ökad stress och mindre
utrymme för delaktighet och inflytande.
När vi granskar utvecklingen i arbetslivet jämför
vi oss med bara oss själva över tid och då kan
vi peka på en negativ utveckling till exempel för
arbete och hälsa. En helt annan bild får man om
Sverige och även övriga nordiska länder jämförs
med arbetslivet i andra delar av Europa. Där
framstår de nordiska länderna i en egen klass
med högre andel av arbeten där individen och
kollektivet har del i utvecklingen och där utrymme för lärande och förkovran är större. Eurostat
och Eurofound pekar ofta på att de nordiska
länderna och inte minst Sverige har ett modernt
arbetsliv med ett av EU:s högsta deltagande och
arbetsplatser som ger utrymme för delaktighet
och kompetensutveckling.
Kanske kan man lägga till en femte kategori i den
ovan redovisade strukturen och det är tillbakablickande studier av varför inte vi förmådde att
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förutse det oväntade. Det kanske skulle kunna
kallas för framtidsarkeologi men har det senaste
decenniet fått ett annat namn, nämligen The
Black Swan.
Svårt att förutse det oväntade
För nära tio år sedan gav professor Nassim
Nicholas Taleb ut sin bok The Black Swan där han
pekade på svårigheten att förutse det oväntade.
Det gäller händelser som Berlinmurens fall, internets förvandling av våra liv, tsunamikatastrofen,
finanskrisen eller andra oväntade eller oförutsebara händelser. 2 Han tar också upp frågan om
varför vi tenderar att vara blinda för långsamma
och grundläggande samhällsförändringar samtidigt som vår uppmärksamhet fokuseras på det
dramatiska, det autentiska och det ögonblickliga.
Han rekommenderar läsaren att spegla tillbaka
på det egna livsloppet och lyfta fram avgörande
förändringar, som ofta inte fanns med i någon
plan eller var tänkta att bliva på ett visst sätt.
It is easy to see that life is the cumulative effect
of a handful of significant shocks. It is not so
hard to identify the Black Swans, from your
armchair (or bar stool). Go through the following
exercise. Look into your own existence. Count the
significant events, the technological changes,
and the inventions that have taken place in our
environment since you were born and compare
them to what was expected before their advent.
How many of them came on a schedule? Look
into your own personal life, to your choice of
profession, say, or meeting your mate, your exile
from your country of origin, the betrayals you

faced, your sudden enrichment or impoverishment.
How often did these things occur according to plan?
Ett alternativ till att försöka se framtiden som
en linjär projektion är således att analysera den
disruptiva utvecklingen, avvikelserna eller det
oförutsägbara, svanar som är färgade i regnbågens färgprakt eller oväntade och genomgripande händelser. Ännu svårare är det att fånga
de långsamma disruptiva förskjutningar i livsstilar,
preferenser, strukturer och institutioner. I början
av sjuttiotalet ”infördes” Du-reformen, man var du
med chefer, kolleger och vänner. Det fanns inte
längre skäl att rituellt lägga bort titlarna. Nu kommer Ni-andet långsamt tillbaka, kanske inte som
en backlash utan som en spegelbild av att nya
relationer växer fram. Och vem kunde för ett par
decennier sedan förutse att tatueringar är nästan
vanligare än smycken och att kroppen, identiteten
blir en egen ikon och jaget ett konstverk.
Ytterligare en metod att se på framtiden är att
göra en synvända och se nuet från en tänkt
framtid. Metoden kallas backcasting och utgår
från en önskvärd framtid och en analys av olika
vägar att ta sig från samtid till framtid.3 Metoden
har utvecklats av John B. Robinson och bygger
på ett antal steg där man börjar med att konkretisera målen för den önskvärda framtiden. När
målbilden är klar beskrivs förutsättningarna i
nuet och vilka faktorer som är påverkningsbara
för att nå målet. Först därefter tecknas bilden
av den önskvärda framtiden. Därefter görs en
konsekvensanalys av social och miljömässig
genomförbarhet och politisk genomförbarhet.

Metoden kallas
backcasting och
utgår från en
önskvärd framtid och
en analys av olika
vägar att ta sig från
samtid till framtid.

2

Taleb, Nassim Nicholas.
The Black Swan: The
Impact of the Highly
Improbable. (Penguin
Books, 2007).
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Höjer Mattias, Svenfeldt
Åsa & Wangel Josefin
(2012) i boken Att utforska
framtiden. Valda perspektiv. Stockholm: Dialogos.
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Tidiga utopister
skildrade i romanens
form det goda
samhället och
arbetet i framtiden.

De snabba
förändringarna
på samhällslivets
alla områden
aktualiserar som
kanske aldrig
förr de mänskliga
anpassningsproblemen.

Arbetets framtid i historiens backspegel
– från utopier till dystopier
Idéer och tankar om framtidens arbete har haft
olika uttryck under historiens gång. Tidiga utopister
skildrade i romanens form det goda samhället och
arbetet i framtiden. Utopisten och hantverksmästaren William Morris tecknade i News from
Nowhere från 1890 en bild av ett samhälle där
alla arbetar för sitt eget bästa under goda villkor.
År 1887 skrev den amerikanske författaren och
utopisten Edward Bellamy boken Looking backward 2000 – 1887 och föreställde sig samhälle
och arbetsliv vid senaste sekelskiftet. Huvudpersonen Julian West hade sovit en törnrosasömn
efter en eldsvåda och vaknade upp i ett nytt
samhälle efter ett drygt sekel. Det nya samhället
kännetecknades av en annan social ordning där
kvinnor och män behandlades lika och där utbildning skulle föregå yrkesarbete och där både
produktionens och reproduktionens villkor beaktades under det att teknologins roll inte berördes.
Bellamys idéer fokuserade på en ny och mer jämlik
samhällsordning och skiljer sig i hög grad från
Jules Verne, som lyfter fram tekniken, vetenskapen
och upptäcktsresan med sikte på nya kunskaper.
Både Bellamy och Morris skildrade sina utopier i
form av romaner och fiktion medan Jules Verne
var en mästare i dåtidens science fiction. I ett
mer modernt perspektiv brukar man hänvisa
till den amerikanske sociologen Daniel Bells skrifter
i början av 1970-talet om det kommande postindustriella samhället.
Låt oss skruva timglaset tillbaka i sex decennier.
ABF arrangerade 1956 en nationell konferens
på temat Människan i dagens och morgondagens samhälle där ledande forskare, politiker
och företrädare för arbetsmarknadens parter
träffades för att dryfta människans anpassning
i ett förändrande arbetsliv och samhälle.4 Tonen i
samtalet om förändringstakten i samhället skiljer
sig inte så mycket från dagens uttryckssätt.
I bokens förord anförs:

4

5

Arbetarnas bildningsförbund (1956) Människan
i dagens och morgondagens samhälle. Stockholm: Tidens förlag.
Bergman, Ann & Karlsson,
J.C. (2011) Three observations on work in the future.
Work Employment and
Society. 25 (3) 561 – 568.

De snabba förändringarna på samhällslivets alla
områden aktualiserar som kanske aldrig förr de
mänskliga anpassningsproblemen. För att dessa
problem ska kunna lösas på ett tillfredsställande
sätt krävs både ökad uppmärksamhet och ökad
kunskap om vad som faktiskt sker.
Ett område som behandlades var människans
problem i ett rationaliserat och automatiserat

arbetsliv. Ett genomgående tema handlar om
rationalisering och automatisering. I en kort
betraktelse av den svenska folkbildningens grand
old man Gösta Vestlund, idag 103 år, på temat
Roboten och automationen frågar han vilka
kvalifikationer som krävs på dagens och morgon
dagens arbetsmarknad (a.a., sid: 167).
Det är många frågor man ställer sig med tanke på
det högautomatiserade arbetslivet. Kommer arbetsuppgifterna att bli enklare eller mera komplicerade?
Vilken utbildning krävs det? Hur blir förutsättningarna för samarbete mellan arbetskamraterna
inbördes och mellan under- och överordnade?
Hur kommer fritidsförhållandena att se ut och på
vilket sätt påverkar de klimatet på arbetsplatsen?
Sedan fortsätter Vestlund:
I fråga om arbetsuppgifterna är väl bara en sak
säker, nämligen att de fysiskt blir mindre ansträngande. Däremot kan de intellektuella kraven bli
mycket olika. Hantlangare och övervakningspersonal
kan få enklare arbetsuppgifter, medan reparatörer,
konstruktörer och planerare får det knivigare. Man
kan naturligtvis också räkna med att kraven på
teknisk utbildning ökar. Men ska utbildningen sättas
in enbart på reparatörer och konstruktörer eller
ska den också omfatta övervakningspersonalen?
Här kommer kanske vissa begåvningshinder att
anmäla sig och vi får anledning att konstatera att
åtminstone en del människor är ”felkonstruerade”.
Det finns intressanta aspekter i citatet. Dagens
debatt om robotar och automatisering är ingalunda ny. Samtidigt känns det som om begreppet
rationalisering har utmönstrats och ersatts med
tillväxt, effektivitet eller lean produktion. Vestlund
pekar också på vilka kvalifikationskrav som är aktuella i arbetet och hur de kan komma att förändras
över tid. Sedan talas det också om enklare jobb
och uppgifter som idag i stort sett har försvunnit
på arbetsmarknaden. Avslutningsvis tas frågan
om begåvning upp, ett begrepp som inte längre
används inom arbetslivspolitiken och endast i
begränsad grad inom utbildningspolitiken.
Vad vet vi då om framtidsstudier inom arbetslivsområdet? Forskarna Ann Bergman och Jan
Ch Karlsson har granskat några framträdande
skrifter om arbetets framtid de senaste decennierna.5 Deras slutsatser är att arbetets mening
och värdighet genomsyrar många studier, men
att det saknas grundläggande perspektiv när det
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gäller klass och genus. Dessutom pekar de på att
förvånansvärt få studier innehåller konkreta prediktioner. Många studier har en normativ ansats
och lyfter fram det önskvärda före det möjliga.
En studie av intresse i slutet av 1980-talet var
Workforce 2000 från det amerikanska Hudsoninstitutet. Den pekade på en ökad betydelse
av servicesektorn, en ökad etnisk mångfald på
arbetsmarknaden och att hälften av framtidens
jobb skulle kräva högskoleutbildning. Tio år
senare i slutet av nittiotalet, gjordes uppföljningen
Workforce 2020. Work and Workers in the 21th
Century. Vissa förutsägelser stämde men man
missade den digitala revolutionen, växande
regionala ojämlikheter och nya affärsområden
som knyter an till USA:s ökade etniska mångfald.
På samma sätt kunde inte den senare studien
förutse den nya delningsekonomin, globaliseringens effekter och stegvis förändrade och ofta
försämrade villkor i arbetslivet.
För nära två decennier sedan var jag med om att
organisera den nordiska konferensen Arbetets
framtid – framtidens arbete. 6 I en inledande
kommentar ställer jag frågan om datorerna
ska fungera efter millennieskiftet och om vi den
första dagen i det nya tusentalet är framme i
framtiden. Sedan fortsätter jag:
Allt fler tecken tyder på att det traditionella
arbetskontraktet är i upplösning. Antalet tillfälliga
jobb ökar. Kraven på flexibilitet i arbetstider,

antalet anställda och kompetensprofil växer.
Arbetet i sig blir mer distribuerat – de gamla
fabrikerna omformas till sammanfogningsenheter
i nätverk av kvalitetsstyrda underleverantörer.
Det sker också en inre strukturomvandling av
arbetslivet med en flexibel och integrerad arbetsorganisation, ibland speglad i begreppet mager
produktion. Samtidigt kännetecknas utvecklingen
av tröghet och långsamhet. Ökningen av tillfälliga
jobb är inte dramatisk – säsongsarbeten, springvikariat och tidsbegränsade anställningar har
alltid funnits. Den traditionellt hierarkiska arbetsplatsen lever också kvar i många sammanhang.
En arbetslivets framsyn kan inte begränsa sig
till arbetsplatsens organisation, arbetsmiljö och
medarbetarnas villkor eller till frågor om produktivitet, ekonomisk utveckling och tillväxt. Arbetets
framtid måste också ses i förhållande till välfärdens utveckling, omsorg i olika av livets skeden,
folkhälsa, boendeförhållanden, utbildning, familj
och sociala gemenskaper. Arbetets framtid kan
också skildras i förhållande till social rättvisa
och jämlikhet.
Framtidens arbetsplats
Ett annat fokus är framtidens arbetsplats.
Ett sådant försök gjordes för några år sedan i
ett europeiskt nätverk benämnt WORK-IN-NET,
där FAS och Vinnova var medlemmar. Det var en
samverkan mellan en rad europeiska forskningsfinansiärer med fokus på arbetslivets utveckling
och innovativa arbetsorganisationer.7

Arbetets framtid
måste också ses
i förhållande
till välfärdens
utveckling, omsorg
i olika av livets
skeden, folkhälsa,
boendeförhållanden,
utbildning, familj
och sociala
gemenskaper.

6

Arbetets framtid – framtidens arbete. Rapport från
en nordisk forskningskonferens i Göteborg den 6-7
november 1997. Rådet för
arbetslivsforskning.

7

Workplaces of the future.
WORK-IN-NET Foresight
Seminar held in Stockholm,
september 2008.Se även
www.workinnet.org
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Ett vanligt sätt att
beskriva arbetets
framtid är att lyfta
fram drivkrafter och
utvecklingstrender.

De frågor vi ställde till de medverkande
länderna var:
• How will you instigate and carry out work-oriented
innovation activities in your country 2020?
• How will new technology affect the division of
labour in the future?
• How will globalisation and the integrating
European labour market effect working conditions and health promotion at work in 2020?
• What has happened to corporate social
responsibility in 2020?
• Describe industrial relations, job security and
employment contracts in your country in 2020.
• Elaborate on equity, gender, ethnic inclusion
& diversity as well as generation gaps at work
in 2020.
Frågorna har fortfarande relevans även om de
kanske bör omformuleras. Framtidsbilderna från
Finland, Italien, Tyskland och Sverige varierade i
hög grad och följde inte systematiskt frågorna ovan.

8

Williams, Colin (2007)
Rethinking the Future of
Work. London: Palgrave

Central policydimension
Framtidsfrågor är en central policydimension
i EU-samarbetet med dess återkommande
betoning av ”more, better and smarter jobs”,
vilket sker i en tid då vi går mot en ökad polarisering mellan goda och dåliga jobb och där
stora grupper står utanför arbetslivet. En viktig
utgångspunkt i framtidsanalysen blir således om
vi startar i en beskrivning av faktiska förhållanden
och ser framåt eller om vi börjar i de önskvärda
tillstånden och backar mot nutid för att lyfta
fram hinder och problem i utvecklingen.

Ett vanligt sätt att beskriva arbetets framtid är
att lyfta fram drivkrafter och utvecklingstrender.
I boken Rethinking the Future of Work lyfter
Colin Williams (2007) fram ett annat perspektiv,
nämligen den ökande heterogeniteten och
komplexiteten i arbetets framtid.8 Det finns ingen
linjär utveckling eller en sammanhållande berättelse om arbetet i framtiden.
The consequent argument developed in this book
about the future of work is that there are no universal linear paths being pursued but, rather, multiple
and divergent trends depending on where and
how you look. Although this might not superficially
appear so earth-shattering as the visions conveyed
by the best-selling futurologists with their simplistic
one-dimensional linear storylines, such a portrayal
is perhaps more in keeping with the changes in lived
practice being experienced by different people
in varying places. With no linear trajectories, no
immutable forces, no inevitable tendencies, but instead heterogeneous development paths, numerous
questions arise that have so far received little attention and will need to be addressed about the degree
to which the future is open. There is a lot of ground
to cover, however, before reaching that point.
Samtidigt pekar han på några förändringar som
att arbetet sker i formella ramar och sker mindre
i informella eller icke betalda funktioner, att
marknaden får ett större inflytande på arbetens
utformning, globalisering samt utveckling mot
det postindustriella samhället och mer flexibla
arbetsplatser som en följd.
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Regeringens arbetsgrupp för arbetets framtid
Arbetsgruppen för arbetets framtid lade våren
2016 fram en slutrapport och dessförinnan elva
delrapporter. Arbetsgruppen pekade på långsiktiga
trender och viktiga institutionella insatser.9

Tre långsiktiga trender har vi bedömt vara av särskild betydelse för framtidens
arbete på 10-15 års sikt: globalisering, digitalisering och robotisering samt
den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och omfattande
migration. Med utgångspunkt från dessa trender har arbetet främst fokuserat
på frågor som rör arbetskraften och arbetet som sådant. Två huvudområden
har identifierats för en arbetsmarknad på två ben:
• Flexibilitet och kompetens på den ordinarie arbetsmarknaden.
Bättre förutsättningar för livslång kompetensutveckling och möjlighet
till återkommande utbildning för dem som har jobb behövs.
• Underlätta inträdet och inkludera alla i arbetslivet.
Nya verktyg behövs och fler vägar skapas från skola till arbete för att förbättra matchningen, inkludera fler i arbetslivet och motverka utslagning.
Därutöver ser vi behov av åtgärder inom socialförsäkringssystemet för en
arbetsmarknad som håller ihop.

#1
Globalisering

#2
Digitalisering

#3
Robotisering

Vidare betonade arbetsgruppen att det finns
centrala förutsättningar för arbetets framtid som
man inte hade tillfälle att beakta, men som har
stor betydelse både för individ och för samhälle.

Ser vi 10-15 år framåt kommer konkurrensen med såväl gamla som nya
industriländer sannolikt att skärpas och den tekniska utvecklingen göra fler
arbetsuppgifter flyttbara. En förutsättning för att full sysselsättning då ska nås
är att vår konkurrenskraft är god och att svenskt näringsliv förmår producera
både varor och tjänster lönsamt för exportmarknaden. Frågor som tar sikte
på företagandets villkor, näringslivets utvecklingskraft, innovationsklimat och
exportmöjligheter är centrala för arbete och sysselsättning men har inte
behandlats i denna fas av framtidsarbetet.
Det finns även andra frågor av betydelse för arbetsmarknaden som analysgruppen inte fördjupat sig i under denna fas. Hit hör frågor rörande infrastruktur
och bostadsmarknad som påverkar människors möjligheter att hitta rätt jobb
och företagens möjligheter att rekrytera. Ett robust och effektivt transportsystem, med ökad tyngdpunkt på hållbara trafikslag och kollektiva färdmedel
behövs liksom väl utbyggda digitala nät som binder ihop landet.
Människor måste också kunna hitta bra bostäder till rimliga kostnader där jobben
finns och ha möjlighet att anpassa sitt boende när situationen förändras. Här
finns stora behov av mer långsiktiga reformer för att förbättra förutsättningarna
för bostadsbyggande och rörlighet inom det existerande bostadsbeståndet
som kan behöva uppmärksammas i det fortsatta framtidsarbetet.

9

www.regeringen.se/sveriges-regering/statsradsberedningen/uppdrag-framtid/arbetet-i-framtiden/
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The turbulence of our times – economic, social and political – makes the achievement
of social justice very much an agenda for today. Perceptions of unfairness are among
the most powerful causes of instability in many societies, including some where peace
is threatened or has already been undermined. The considerations that moved the
founders of the ILO to make social justice the ultimate goal of an organization whose
everyday business is the world of work, established a nexus and responsibility that remain
unchanged nearly 100 years later. Consequently, when governments, employers and
workers come together at the ILO to seek consensus on the very many work-related matters
that come before them, they must always be guided by the requirements of social justice.
ILO Future of Work Centenary Initiative10

Några internationella
scenarier för
arbetslivets utveckling

Framtiden kännetecknas också av
stora ojämlikheter
i utbildning, hälsa
och levnadsvillkor.

Bilden av framtidens samhälle och
arbetsliv kännetecknas av stor osäkerhet. Drivkrafter som globalisering,
automatisering och robotar, ökad
livslängd och en mer heterogen demografi, sviktande tillit till samhällets
institutioner och demokratins villkor,
krig, terrorism och geopolitiska
obalanser, naturkatastrofer, klimatförändringar – tillsammans skymmer
de sikten för framtidens samhälle
och arbetsliv.
Samtidigt finns inte en entydig bild. Framtiden
kännetecknas också av stora ojämlikheter i
utbildning, hälsa och levnadsvillkor. Och villkoren
skiljer sig också mellan olika individer, företag,
orter och regioner. Siktet mot framtiden präglas
också av våra utkikspunkter. Idag finns många
försök att bygga begreppsmodeller för framtidens arbetsliv. Några av dessa nämns nedan.

10

www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/@ed_norm/
@relconf/documents/
meetingdocument/
wcms_369026.pdf

ILO – The future of work centenary initiative
Globalization has generated the continuing internationalization of the world’s production system,
with increasingly prevalent global supply chains
frequently making it impossible to identify a
single national origin of finished products – they
tend to be made “in the world”. This has resulted
in considerable new openings for economic
development and employment-led paths out of

poverty for hundreds of millions of people, but
also the danger of global competitive processes
placing downward pressures on working conditions
and respect for fundamental rights. The onward
process of the internationalization of production
coincides with the continuation of primarily
nationally-based labour-market institutions,
legislation and processes, with consequences
for the future governance of work.
ILO planerar ett större projekt om framtidens
arbete – Future of Work som ett led i hundraårsfirandet 2019.
The best point of departure for an examination of
the future of work is a baseline understanding of
what the world of work looks like today. What are
the circumstances of our planet’s approximately
three billion strong workforce? Where are the
most significant decent work deficits?
A broad framework is needed to give the future of
work centenary initiative the necessary structure
and focus for concrete results to be obtained.
In 2016 all ILO members states are invited to undertake national "future of work" dialogues structured
around four “centenary conversations”:
• Work and society
• Decent jobs for all
• The organization of work and production
• The governance of work
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Enligt ILO är risken stor att arbetets innehåll och
anställningsförhållanden i framtiden blir mer
fragmenterade vilket gör att individens försörjning
och trygghet blir mer osäker.

ningsprioriteringar. Den utgår från tre perspektiv
– business as usual, EU under hot och för det
tredje en europeisk renässans. I korthet alltså –
vi står stilla – vi går bakåt – vi går framåt.11

Under 2017 kommer ILO:s High Level Global
Commission on the Future of Work att starta sin
verksamhet och ta fram en rapport som kommer
att bli föremål för analys och diskussion under
jubileumsåret 2019.

I samtidens spegel verkar det som det andra
scenariet har viss grogrund och inte bara som följd
av finanskrisens efterverkningar på välfärdssys
temen, Brexit och tidigare spekulationer om Grexit
utan även olika motkrafter mot unionens sammanhållning som sviktande tillit till EU:s institutioner,
populism, rädsla och oro för ökad terrorism som
följd av olika geopolitiska motsättningar, främlingsfientligt och utanförskap, arbetslöshet och dystra
framtidsbilder i många länder men också en ökad
konkurrens från andra regioner och världsdelar.

EU Global Europe 2050
Framskrivningen EU Global Europe 2015 är utförd
av en arbetsgrupp på uppdrag av EU-kommissionens direktorat för forskning och vetenskap.
Syftet är att ge en bakgrund till framtida forsk-

Three key scenarios
We can rise to the Europe 2020 challenges of
dealing with an ageing population, securing
sustainable resources, developing clean energy
supplies, improving healthcare and combating
climate change – but only if we take effective
short, medium and long term action.
This is why the European Commission asked
twenty five leading analysts to look into the
future and workthrough a number of scenarios
to see where the EU might be in 2050.
Their work, presented in this Global Europe
2050 report, analyses three key scenarios
which describe different but nonetheless
possible pathways that Europe could choose
to follow over the decades to come.
The first scenario is what if Nobody cares and
Europe just muddles along with no clear vision or
direction. In this scenario the analysis shows that
economic growth will remain stubbornly lower
than in the US and China, and that we will fail
to exploit our potential for innovation and will, in

We can rise to
the Europe 2020
challenges, but only
if we take effective
short, medium and
long term action.

The EU will see its
share of world GDP
fall by almost a half
by 2050.

consequence, lose our position in terms of global
competitiveness to other regions in the world. At
the other extreme, the EU under threat scenario
paints a bleak picture of global economic decline
followed by reactionary protectionist measures.
The EU will see its share of world GDP fall by almost a half by 2050. Frequent food and oil crises
will occur. EU Member States will become more
inwardlooking leading to inefficient fragmentation of effort that will touch every sector especially research – so vital for our future prosperity.
Fortunately, the third scenario, which the experts call the European Renaissance, describes
a much more attractive pathway. The EU continues to enlarge and become stronger. It consolidates its political, fiscal and military integration.
Innovation systems become more efficient with
an increased role given to users. Investment in
technological and services innovations will have
a direct impact on economic and social development. Member States will work together to make
the European Research Area fully functional with
research agendas being decided in common
across Europe. EU GDP almost double by 2050.

11

https://ec.europa.eu/
research/social-sciences/
pdf/policy_reviews/
global-europe-2050report_en.pdf
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I det första scenariet
domineras utveckling
av de stora multinationella företagen.

PwC – The Future of Work – A journey to 2022
I rapporten från PwC från 2014 beskrivs tre
scenarier på väg mot 2022.12 Trots att tidsperspektivet är rätt kort kan indelningen användas
för att också fundera över utvecklingen på längre
sikt. I det första scenariet domineras utvecklingen
av de stora multinationella företagen – big
company capitalism.
Det andra scenariet lyfter fram vikten av hållbar
utveckling – ekonomisk, ekologisk och social.
Det bygger fortfarande på stora företag men
de har också sociala mål vid sidan av vinstmaximering, ökad produktivitet, konkurrenskraft
och tillväxt.
Det tredje scenariet har mer av bottom upkaraktär och bygger på småföretag, nätverk,
entreprenörskap och sociala innovationer.

The Blue World – corporate is king
In the Blue World, big company capitalism
reigns supreme. Consumer preferences and
profit margins dominate in a model built
around flexibility, efficiency and speed to
market. The relentless pressure on performance
isn’t just driven by competition from peers,
but also aggressive new entrants looking to
lead innovation and undercut existing players.
Blue firms follow the money and go wherever
the opportunity is – their operating model
enables them to survive and thrive in both
stable and volatile economic conditions alike.
The challenges include how to integrate talent
from different markets into the overall corpo
rate culture. The need to lead innovation
and open up new opportunities will also see
them investing heavily in R&D and acquiring
smaller start-ups. The attractions include high
rewards for highflyers. This is a chance to
be one of the ‘haves’ in a world where stable
employment is less and less the norm.
Employees also have access to the pensions,
health and other benefits that their host
societies may not provide or be scaling back.
Employees also have access to the pensions,
health and other benefits that their host
societies may not provide or be scaling back.
Metrics and data are used to drive business
performance through complex staff segmentation strategies which identify thousands of
skills sets – creating precision around sourcing the right candidates for the right tasks,
as well as on-the-job performance measurement and assessment.

12

www.pwc.com/gx/en/
managing-tomorrowspeople/future-of-work/
assets/pdf/future-ofrork-report-v16-web.pdf
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The Green World – companies care
In the Green World, companies take the lead
in developing a strong social conscience and
sense of environmental responsibility. They
are open, trusting, collaborative learning
organisations and see themselves playing an
important role in supporting and developing
their employees and local communities.
Companies have strong control over their
supplier networks to ensure that corporate
ethical values are upheld across the supply
chain, and are able to troubleshoot when
things go wrong. In turn, the combination of
ethical values, support for the real economy
and family- friendly hours is an opportunity
to create a new employee value proposition
that isn’t solely reliant on pay.
Brands can rise and fall on the basis of
perceived green credentials, with government
imposed corporate fines for bad behaviour
in this highly regulated world. Corporate
responsibility is not an altruistic nice to have,
but a business imperative. Employees are
expected to uphold corporate values and
targets around the green agenda.
The need to travel to meet clients and colleagues is replaced with technological solutions,
which reduce the need for face-to-face contact. Employees’ carbon footprint is carefully
monitored and built into performance targets.
As society gravitates towards more sustainable living, the HR function is forced to embrace
sustainability and corporate responsibility
as part of its people engagement and talent
management agendas

The Orange World – small is beautiful
In the Orange World organisations fragment
into looser networks of autonomous, often
specialised operations. Technology helps to
bring these networks together, often on a taskby-task basis, with social media heightening
the connectivity upon which this world depends.
Supply chains are built from complex, organic
associations of specialist providers, varying
greatly from region to region and market to
market. Looser, less tightly regulated clusters
of companies are seen to work more effectively than their larger and potentially more
unwieldy counterparts.
Moves towards the Orange World have been
bolstered by the rise of the portfolio career.
Many people have come to realise that they
could enjoy more flexibility and varied challenges by working freelance or as a contractor
for a number of organisations

Det andra scenariet
lyfter fram vikten av
hållbar utveckling –
ekonomisk, ekologisk
och social.

Det tredje scenariet
bygger på småföretag,
nätverk, entreprenörskap och sociala
innovationer.

The Orange World desire for autonomy is
strongest in China, especially among young
people, indicating a generational shift
towards greater freedom, entrepreneurship
and specialist skills in this rapidly evolving
economy. Over half of participants in China
believe that traditional employment won’t be
around in the future. Instead, people will have
their own ‘brands’ and sell their skills to those
who need them. The belief that the future lies
in a contingent model is also strong among
graduates, though people with fewer qualifications anticipate much less change in their
working arrangements.
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The future of work: jobs and skills in 2030
Denna rapport från den brittiska regeringen skrevs 2014
och beskriver forskning om hur jobb, och de färdigheter
som behövs på arbetsplatsen, kommer att ha förändrats
2030.13 Den analyserar fyra olika perspektiv på framtiden som också är av en mer generell karaktär. Det första
scenariet innebär en kraftfull satsning på ökad flexibilitet
– en icke oväntad metod i Storbritannien.

Forced Flexibility
Greater business flexibility and incremental innovation
lead to modest growth in the economy – but this
flexibility often results in fewer opportunities and
weakened job security for the low-skilled.

The Great Divide
Despite robust growth driven by strong high-tech
industries, a two-tiered, divided society has emerged,
reinforcing the divergence in the economic position
of the ‘haves’ and ‘have nots’.

Employers offer premiums and incentives for
high-skilled talent and top employees. In-house
efficiency monitoring systems are frequently used to
collect data to allocate required skills to work tasks.
Market volatility drives increased flexibility in work
arrangements, and temporary or zero hour employment contracts are the rule in many organisations.

Employers market themselves to prospective employees, both domestically and globally, by promoting
their brand, values, options for flexible working, and
pathways for personal development. In many multinational companies work is executed through virtual
collaboration platforms across various time zones.

Employees find themselves in an hourglassshaped
labour market. For highly skilled individuals, a
progressive work environment allows for greater
autonomy and a better balancing of work and family
life. While the “squeezed middle” of the workforce
sees jobs disappearing, low-skilled workers compete
ferociously for positions (across all sectors).
Security of employment is highly important for
individuals – especially the low-skilled.
Intergenerational differences need careful management in the work place, since many young people
are trapped in low-level entry positions, as older
people stay in employment longer.
Education and training providers are more commercially focused and responsive to employer needs,
offering a variety of avenues for qualifications. Technological advancements have fuelled developments
in online learning, especially in work-based skills, but
qualifications acquired through these avenues have
yet to be widely recognised. The same holds true
for other non- traditional learning methods such as
peer-to-peer learning.
Policy makers have limited influence, mainly as a
result of reduced budgets. Public funding for education and skills policy remains constrained due to
deficit reduction.

13

Det andra perspektivet beskriver ett delat samhälle
– en utveckling som ter sig sannolik baserat på statistik
om ökad ojämlikhet i olika länder, även Sverige.

www.gov.uk/government/publications/jobs-and-skills-in-2030

Employees experience new job opportunities due to
the growth of companies providing high-tech goods.
New jobs are also created in the higher value business
and professional service industries that are linked
to these new technologies. Positions for highly skilled
workers come with a high degree of autonomy.
Among the medium and low-skilled there is intense
competition for poorly paid temporary positions,
with limited career prospects, and a continued drop
in demand for medium and low-skilled workers in
manufacturing. Generation Y shapes organisational
values and practices. Flexibility, transparency and
employee engagement are widely adopted by business, but their application is effectively limited to the
highly-skilled.
Education and training providers see cuts in public
funding, which lead to the disappearance of a wide
range of public education institutions and the
privatisation of many higher education institutions.
The marketisation of skills delivery increases the
direct cost of education and limits access to training
opportunities for the less affluent, which restricts
upward social mobility
Policy makers focus on developing a supportive
environment for a diversified, knowledgebased
economy, including liberal labour regulations and
tax credits for intellectual property, whilst limited
attention is given to vocational skills and employment promotion initiatives.
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Det tredje perspektivet betonar kompetensutveckling
av olika slag.

Skills Activism
Technological innovation drives the automation of
professional work, leading to large-scale job losses
and political pressure prompting an extensive
government-led skills programme.
Employers often find it challenging to find employees with the right skill set to fill vacancies due to a
mismatch between skills of displaced workers and
the requirements of their available opportunities.
This is a key reason why employers’ involvement
in skills development has significantly increased –
evident for example in increased apprenticeships
and work placements.
Employees face long periods of unemployment, in
particular those professionals made redundant by
IT automation. Work is mainly project-based, with a
high turnover of jobs, which can make the development of new skills more challenging.
Education and training providers, with government
support, expand access to higher education to include
students from a wider range of socio-economic
backgrounds. The steady reform of the education
system, to allow a better combination of academic
and vocational training, and better meet employers’
needs, continues. Education and training providers
increasingly work in partnership with employers to
deliver this dual model.
Policy makers actively promote employment in the
health and social care sectors via publicly funded
incentives and marketing campaigns. The education
budget is at an all high time high and labour regulation is strictly enforced. Government also focuses on
increasing local and regional autonomy as a way of
fostering jobs growth and skills development.

Avslutningsvis presenteras en ökad tilltro och förväntan
till innovationer och ny teknologi – en utveckling som
också kan speglas i begreppet jobless growth.

Innovation Adaptation
In a stagnant economy, productivity is
improved through a systematic implementation
of ICT solutions.
Employers reduce the size of their workforce to a
minimum. Carefully orchestrated virtual workforces
complete tasks highly efficiently which used to be
handled entirely in-house. Limited project and zero-hour
contracts are commonly used to transfer financial
risks to employees. At the regional level, small companies are coming together to set up co-operative
ventures to combine capital and increase their
bargaining power. Co-operatives are developing
a relatively strong position in re-localising some
economic activities.
Employees face relative insecurity of employment,
many being forced to develop ongoing portfolios of
project-based assignments with a variety of employers. Companyspecific qualifications are often
demanded as an entry ticket to jobs.
Among Education and training providers, online
platforms have become the channel of choice for
delivering education and training, as they offer the
most cost effective option for essential onthejob
training and for keeping individuals’ skills up-to-date.
Bite-sized training opportunities are easily integrated
into corporate processes and are regularly used by
most medium-sized and large companies.
Policy makers’ efforts are limited by the lack of
funds; however, the government is committed to
supporting skills development despite the pressure
on public finances. Together, policy makers and
training providers are working towards developing
a new ‘compact’, by re-engineering courses
(materials, subjects) and delivery models (online
and blended learning) to better meet employer
and employee needs.
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framtidens arbetsliv. Vi vill bidra
med kunskap och stimulera
debatt i frågor som rör tjänstemännens framtida utmaningar
på arbetsmarknaden.
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