Verksamhetsberättelse 2016

Ett år med
siktet ställt
mot framtiden
Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
för framtidens arbetsliv. Vi granskar och analyserar
omvärldsförändringar för att förstå hur förutsättningarna för morgondagens arbetsliv förändras. Bara med
kunskap om olika tänkbara scenarier kan vi förstå
hur vi kan påverka utvecklingen. Samtidigt som vi,
ofta i samverkan med andra aktörer, för en dialog om
framtidens arbetsliv vill vi bidra till ökad kunskap om
partsmodellen och öka förutsättningarna för fackligt
arbete och inflytande.
Detta är ett långsiktigt uppdrag där det gäller att ha
fokus på vad vi kan åstadkomma tillsammans med
forskare och olika samarbetspartners. Jag gläds åt att
Futurion redan under det första verksamhetsåret har
hunnit foga många viktiga stenar i den grund som vi
ska bygga på.

Vi har gett oss in i den svenska samhällsdebatten i
frågor som rör framtida utmaningar på arbetsmarknaden. Baserat på rapporter som rör exempelvis
ungas syn på arbete och den förändring som sker på
grund av automatiseringen och globaliseringen har
vi presenterat insikter om möjligheter och utmaningar
som engagerar dels TCO och TCO-förbundens medlemmar, dels opinionsbildare i vid bemärkelse.
Vi har arrangerat en seminarieserie som har varit
mycket efterfrågad och uppskattad, och vi har inlett
samarbeten med en lång rad aktörer.
Futurion har efter ett knappt års verksamhet byggt
upp en bred – och bitvis brokig – palett av aktiviteter
och nätverk som jag är övertygad om kommer att ge
oss inspiration och kunskap att bygga vidare på.
Ann-Therése Enarsson, vd, Futurion
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1 februari

Kansli, logga
och febril
verksamhet
Den 1 februari flyttade vi in i vår lokal. Sedan dess
har ett kansli byggts upp, medarbetare rekryterats
och verksamhet sparkat igång. Tre medarbetare blev
fem till hösten. Tankesmedjan har fått ett namn och
en logga samtidigt som styrdokument och grafisk
profil är på plats.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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1 juni

Invigningsmingel
Futurion bjöd in till ett invigningsmingel den 1 juni
då vd Ann-Therése Enarsson berättade om den nya
tankesmedjan. Därefter samtalade hon med Carl
Benedikt Frey, forskare och ledamot i Futurions styrelse
och Mårten Blix, tidigare sekreterare i Framtidskommissionen. Temat för panelen var digitalisering
och framtidens arbetsmarknad. Samtalet leddes
av Behrang Miri, musiker och programledare.

Fräscha, alkoholfria drinkar

Ett hundratal gäster från politiken, TCO-förbunden
och olika intresseorganisationer minglade i anslutning
till Futurions lokaler.
Panelsamtal om digitalisering

Jessica W Sandberg, kvällens DJ
Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja

Sandro Scocco, Arena Idé och Roger Mörtvik, Utbildningsdepartementet
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Josefin Pasanen, Stockholms stad och Milischia Rezai,
Arbetsmarknadsdepartementet

Carl Benedikt Frey från Oxfords universitet

Göran Hägglund, Narva och Daniel Suhonen, Katalys

Elin Ylvasdotter, S-studenter och Philip Botström, SSU

Lena Durfors och Anders Åhlin, Lärarförbundet,
tillsammans med Ann-Therése Enarsson

Mårten Blix, IFN
Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Samtal och
informationsspridning
Under hösten har vi regelbundet bjudit in till seminarier
och skickat ut nyhetsbrev till olika målgrupper. Antalet
prenumeranter på vår nyhets- och inbjudningslista
ökar stadigt.

6 september
FORSKARWORKSHOP
Ett hållbart arbetsliv 2030
Vi samlade en rad forskare från flera lärosäten på
Tekniska museets framtidslabb. Syftet var att under
docent Kenneth Abrahamssons ledning arbeta i en
tvärvetenskaplig grupp för att hitta vita fläckar i
forskningen om det hållbara arbetslivet. Samtalet
ledde fram till ett antal förslag på kommande
rapporter och fördjupningar.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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15 september
LUNCHSEMINARIUM
Så får du med World of Warcraft på ditt CV
I framtidens arbetsliv och karriärbygge blir verklig
kompetens viktigare än formell utbildning. Men hur
ska informell kompetens valideras och bedömas? Och
hur skapar vi ett digitalt tillits-system som på sikt kan
stimulera ett livslångt lärande där fler kan vara både
lärare och elever. Kan den digitala Blockchain-tekniken
vara en del av lösningen? Dessa frågor diskuterades
på ett lunchseminarium.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Panel: Erik Arroy, utredare utbildnings- och forskningspolitik på TCO och tidigare Ungdomsbarometern,
Elin Landell, huvudsekreterare i Valideringsdelegationen 2015-2019, Jonna Lappalainen, föreståndare
för Centrum för praktisk kunskap på Södertörns Högskola, Olle Lundin, ansvarig för Digitalt Innovationscenter,
Arbetsförmedlingen. Samtalsledare: Per Lagerström, kommunikationsansvarig Futurion

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Anders Ekholm, Institutet för Framtidsstudier
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25 oktober
LUNCHSEMINARIUM
Hur såg framtiden ut förut?
Lunchseminariet inleddes med att en rad experter
med olika perspektiv redogjorde för framtidsforskning,
värderingar och politiska opinioner över tid. Samtalet
kretsade sedan kring hur framtidsprognoser och
scenarier påverkar den faktiska utvecklingen.
Hur har föreställningarna om framtiden sett ut genom
tiderna och hur mycket har dessa bilder påverkat
den faktiska utvecklingen av samhället? Kan dystra
prognoser bli självuppfyllande profetior och hur
kommer ungdomars förändrade värderingar att
påverka framtidens arbetsliv?

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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10 november
SEMINARIUM
Vad händer när chefen ersätts av en app?
Seminariet inleddes med en kort redogörelse över
en app som tagits fram för effektivare chefskap av
vår samarbetspartner i USA. Den mycket erfarna
panelen bröt sedan olika perspektiv på ledarskap
och mänskliga faktorer på arbetsplatser och för
organisationer. Seminariet kommer även att utgöra
stommen i en kommande skrift kring ledarskap i ett
alltmer digitaliserat arbetsliv.
Alla seminarier har varit välbesökta och uppskattade.
De har livesänts via webben med höga tittarantal.
Därutöver har vi arrangerat och deltagit i ett stort
antal workshops och samtal samt producerat
rapporter om olika frågor.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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RAPPORT

Rapporten ”Robotisering, urbanisering, gig economy
– krafter som påverkar framtidens arbetsliv” presenterar
den påverkan som digitaliseringen har på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs robotiseringen och
automatiseringen samt globaliseringens förändringskraft. Tillsammans med nya affärsmodeller och ökade
krav på flexibilitet sker en förskjutning från anställd till
frilansare och en framväxande gig-ekonomi. Arbetslivet
består därför i allt högre utsträckning av egenföretagare som skapar sina egna nätverk. De är inte
anställda utan gör ”gigs” för olika uppdragsgivare.
Rapporten baseras på ett underlag från Futurions
Kalifornienbaserade samarbetspartner Institute for
the Future (IFTF) och har ett internationellt fokus.
Trenderna syns även i Sverige och påverkar vårt sätt
att organisera arbetslivet. Avsikten med rapporten är
inte att ge svar, utan att presentera en utgångspunkt
för ytterligare diskussioner och studier. Vi behöver
veta vad som skapar och driver förändring och vad
vi behöver för att påverka utvecklingen. Vilka blir de
nya jobben? Vilka är framtidens färdigheter?
Den snabba teknikutvecklingen möjliggör inte bara
nya arbetssätt utan underlättar också såväl matchning av kompetens som att finna nästa frilansande
kollega genom olika typer av plattformar. Därför krävs
en eller många kompetensomställningar hos de som
vill verka och utvecklas på morgondagens arbets-
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marknad. Och förutsättningar måste skapas för detta
– morgondagens arbetsliv kräver ett förverkligande av
visionen om ett livslångt lärande.
Men arbetsmarknaden påverkas inte enbart av yttre
faktorer. Den skapas också av de som befinner sig på
den. Därför är också en förändrad demografi en viktig
faktor. Framtidens arbetsliv kommer dessutom att
präglas av andra värderingar än i dag. Balans mellan
arbete och fritid kommer att bli viktigare. Dagens unga
värdesätter inte i första hand status och pengar, utan
i stället trygghet och möjlighet att påverka. Och de
lägger större vikt än tidigare generationer vid att
arbetsgivaren har syften och målsättningar utöver
finansiell vinst.
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RAPPORT

I Futurions rapport ”Generationskrock på jobbet?
– om värderingar i framtidens arbetsliv” presenteras
undersökningar från några av de största aktörerna,
såväl svenska som internationella, som avser ungas
värderingar. Syftet är att ge en bred bild av de värderingar som kommer att påverka framtidens arbetsliv
och därmed en glimt av möjliga framtidsscenarier på
arbetsplatserna.

Men rapporten ger också underlag för nya frågor om
hur ungas prioriteringar kommer att prägla framtidens arbetsmarknad. Finns det en risk för en ökande
diskrepans mellan ungas värderingar och arbetsmarknadens krav? Vilka blir konsekvenserna för företagens
konkurrenskraft, och för medarbetarnas hälsa? Står
arbetsplatserna inför en stor generationskrock?

Rapporten behandlar områden som nya sätt att lära,
drivkrafter på arbetsplatsen, inställning till chefsrollen,
behovet av balans i livet och hur företags värderingar
blir allt viktigare i den unga generationens karriärval.

I ”The Future of Employment : How Susceptible Are Jobs
to Computerisation?”, som presenterades 2013, har
Carl Benedikt Frey och Michael A Osborne vid Oxfords
universitet undersökt den amerikanska arbetsmarknaden
och funnit att 47 procent av dagens jobb kan vara borta
inom ett par decennier.
– Yrken som kräver något slags kreativitet och stor social
förmåga kommer förmodligen inte att automatiseras i lika hög
grad, säger Carl Benedikt Frey, som sitter i Futurions styrelse.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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RAPPORT

Rapporten ”Att förutsäga arbetets framtid – då, nu och
sedan”, som är skriven av docent Kenneth Abrahamsson
på Futurions uppdrag, ger en överblick över både
svenska och internationella framtidsstudier.
Det finns ingen linjär utveckling eller en sammanhållande berättelse om arbetet i framtiden, vilket
beror på svårigheten att förutse det oväntade (och
på att många studier lyfter fram det önskvärda före
det möjliga). Ännu svårare är det att fånga långsamma förskjutningar i livsstilar, preferenser,
strukturer och institutioner.
De bilder som ges av framtidens arbetsliv kännetecknas
därför av stor osäkerhet. Men vi vet att automatiseringen, globaliseringen och den demografiska
utvecklingen har stor påverkan på arbetslivet.
Rapporten tecknar en långtifrån entydig bild av
arbetsmarknaden. 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 omdaning av arbetslivet. Rapporten visar
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att tjänstemän i hög grad är del av utvecklingen 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 att vara högt upp på
samhällsagendan många år framöver.
Detta är den första delrapporten av flera baserade på
en bred översikt kring ett hållbart arbetsliv 2030 som
Kenneth Abrahamsson har skrivit på Futurions uppdrag.
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En överblickande rapport om arbetsmarknadens
växande antal egenanställda har tagits fram. Hur ser
egenanställningarna ut och hur kommer denna
anställningsform att påverka arbetslivet framöver?
Rapporten har författats av en kunnig skribent och
debattör på området, Mats Wingborg. Lansering:
31 januari 2017.
De flesta som jobbar på svensk arbetsmarknad är
antingen anställda eller företagare med F-skatt.
Men på senare år har ett nytt sätt att arbeta blivit
allt vanligare. De kallas för egenanställda och de utför
arbete på uppdrag, men har själva ingen F-skattsedel.
I stället är personerna anställda av egenanställningsföretag som har arbetsgivaransvaret och som
ansvarar för fakturering mot kunden.

kommer att innebära om anställningsformen fortsätter
att växa. För att beskriva branschen har intervjuer med
branschföreträdare och egenanställda genomförts.
En annan empirisk källa har varit publicerade utredningar, rapporter och artiklar. Vidare har statistik från
SCB och Skatteverket använts för att sätta in egenanställningar i ett större sammanhang, det vill säga
där företeelsen jämförs med andra anlitandeformer i
arbetslivet. Även intervjuer med fackliga företrädare och
företrädare för arbetslöshetskassor har genomförts.
I nästa steg kommer vi att titta på frågan om egenanställningar i ett europeiskt perspektiv.

I Sverige utgör de egenanställda fortfarande en liten
del av den totala sysselsättningen, men antalet egenanställningar ökar snabbt, enligt branschens egna
företrädare med 50 procent per år de senaste åren.
Även utanför Sverige växer denna typ av anställning.
Om inte politiska regleringar minskar utrymmet för
egenanställningar talar mycket för att formen fortsätter
att öka. Egenanställningar är därför intressanta som
fenomen för att förstå den framtida arbetsmarknaden.
Syftet med rapporten är dels att beskriva egenanställningsbranschen, dels att belysa frågor kring vad det
Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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”Vi är mycket glada över att få
Futurion som medlem i IFTF:s
Ten-Year-Forecast program”
SEAN NESS, BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR, IFTF

Futurion samarbetar med
Institute for the Future
Futurion inledde under våren 2016 ett samarbete
med det Kalifornienbaserade forskningsinstitutet
Institute for the Future inom ramen för programmet
Ten-Year Forecast.

att påverka den svenska arbetsmarknaden. Genom
att vara en del av IFTF:s program Ten-Year Forecast
får Futurion tillgång till unika rapporter och dessutom
möjlighet att delta i IFTF:s Workable Future Lab.

Institute for the Future (IFTF) är en icke vinstdrivande
organisation som i mer än 45 år har tagit fram analyser
och framtidsprognoser för att hjälpa företag, organisationer och myndigheter världen över att hitta de frågor
som är långsiktigt strategiskt viktiga att arbeta med.

– Vi ser samarbetet med IFTF som en inspirationskälla
att ösa användbar kunskap ur, säger Ann-Therése
Enarsson. Vår uppgift blir att sätta in dessa globala
spaningar och prognoser i ett svenskt sammanhang.
Allt Futurion gör måste ha en svensk relevans.

Samarbetet mellan IFTF och tankesmedjan Futurion är
unikt i Sverige och vd Ann-Therése Enarsson hoppas
att det kommer att bidra med nya perspektiv i den
svenska debatten.

Sean Ness, Business Development Director på IFTF,
gläds över samarbetet:

– Många av de trender som vi ser i dag såsom digitalisering och urbanisering är globala. För oss på Futurion
är det viktigt att förstå hur denna utveckling kan komma

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja

– Vi är mycket glada över att få Futurion som medlem
i IFTF:s Ten-Year-Forecast program och vårt globala
nätverk av organisationer som tillsammans arbetar
för att bättre förstå dilemman och utmaningar de
kommande tio åren.
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Med fokus
på forskning
Futurion samverkar med SOM-institutet, en opartisk
undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet.
SOM-institutet har från starten 1986 haft fokus på
svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar
när det gäller samhälle, politik och medier. Den unika
mängden data har bidragit till att SOM-institutet har
blivit ett nationellt centrum för forskare med intresse
för empiriska studier av samhälle, opinion och medier.
De frågor som ställs i SOM-undersökningarna
måste ha en inriktning som ligger i linje med
SOM-institutets överordnade inriktning, att öka
kunskapen om samhälle, opinion och medier.
Resultaten från de nationella undersökningarna
redovisas årligen i en bok.
Futurion medverkar med egna frågor i den
nationella SOM-undersökningen under
tre års tid.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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28 november

Futurion partner till
Urban ICT Arena
Futurion är associerad partner till Urban ICT Arena i Kista, som invigdes av
näringsminister Mikael Damberg. Det är Sveriges första öppna testbädd
och samverkansarena där ledande teknikföretag, universitet och offentliga
aktörer tillsammans deltar i arbetet med att utveckla hållbara smarta städer,
säkerställa framtidens jobb och stärka innovationskraften i regionen.
– Urban ICT Arena handlar om att genom innovationer och samarbete skapa
idéer och tjänster som gör att vi i Sverige fortsätter att vara en ledande
kunskapsnation för ett långsiktigt hållbart arbetsliv, säger Ann-Therése
Enarsson, vd på Futurion. Det är ett sammanhang där vi självklart vill vara
med för att både bidra och lära.
Petra Dalunde är projektledare för Urban ICT Arena. Hon är mycket nöjd
över att Futurion kliver in som associerad partner.
– Futurion specialiserar sig ju på framtiden inom ett av våra inriktningsmål,
att säkerställa framtidens jobb. Det gör att vi har en hel tankesmedja att
tillgå när denna fråga ska utvecklas. Det är också kul att Futurion är med
och bidrar till mångfalden i vår brokiga testbädd.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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4-6 oktober

7 december

Fler samarbeten
Vi har etablerat ett samarbete med Stockholm
Environment Institute (SEI) och Linköpings universitet.
Samarbetet finansieras av Mistra, Stiftelsen för
miljöstrategisk forskning, och syftar till att utveckla
strategier för ett hållbart samhälle 2030 enligt FN:s
hållbarhetsmål. Vårt bidrag är att föra in perspektivet
framtidens hållbara arbetsliv.

Hackande grupp studenter i Umeå
Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja

Ett annat exempel på samverkan är med Arbetsförmedlingens innovationscentrum. Den 4-6 oktober deltog vi
i Jobbhackathon som genomfördes i samarbete med
Umeå universitet och Länsstyrelsen i Västerbotten.
Futurion ingår också i Arbetsförmedlingens innovationsråd. Den 7 december inspirationstalade vi om
arbetslivets framtida utmaningar på en konferens som
arrangerades av Arbetsförmedlingens avdelning för
digitala tjänster.
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Digitaliseringen i
fokus i Almedalen

3-10 juli

Den 3-10 juli ägde politikerveckan rum i Almedalen,
Visby. 1 756 olika organisationer genomförde 3 796
evenemang kring samhällsfrågor. Vård var det största
ämnet, men digitalisering stod (tillsammans med
klimat och integration) för den största ökningen
jämfört med föregående år.
Intresset för digitaliseringens transformativa kraft
är stort och Futurions seminarium med rubriken
Digitaliseringen i arbetslivet – vilka är framtidens
färdigheter? var inget undantag.
Carl Benedikt Frey, forskare vid universitetet i Oxford
och ledamot i Futurions styrelse, inledde seminariet
med en exposé över vad forskningen säger om digitalisering och automatisering av arbetslivet. Hans flitigt
citerade forskning pekar på att upp till 47 procent av
alla jobb kan komma att automatiseras, men också att
det kommer att finnas färdigheter som det kommer att
vara svårt att lära robotar.
– Kreativitet, empati och förmågan att anpassa sig till
förändringar är färdigheter som vi människor har och
som vi kommer att behöva än mer i framtiden, sade
Carl Benedikt Frey.
Oron över att ny teknik tar över och att jobben försvinner
är ingenting nytt, utan dyker alltid upp vid stora
strukturomvandlingar. Det som är annorlunda den

Ann-Therése Enarsson, vd Futurion, sjukvårdsroboten
Dr Pepper och Amanda Lundeteg, vd AllBright

här gången är förändringstakten. Digitaliseringen går
fort. Utmaningen nu, menade Carl Benedikt Frey, är
att politiken måste bli bättre rustad för att minska de
klyftor och polarisering som riskerar att förstärkas av
att en del av befolkningen kan dra nytta av en ökad
digitalisering, medan andra förlorar på den.
Därefter inledde Ann-Therése Enarsson, vd Futurion, ett
panelsamtal med att säga att den snabba förändringen
av arbetslivet gör fackens roll och den svenska partsmodellen kanske viktigare än någonsin. I samtalet
medverkade Elin Bäcklund, Årets IT-tjej 2016, Anton
Landehag, samhällspolitisk expert på Ungdomsbarometern, och Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen AllBright.
Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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2-4 december

Open Hack
– Coding for
humanity
Futurion var partner till Open Hack 2016 – Coding for
Humanity, som ägde rum i Lund den 2-4 december.
Syftet med Open Hack är att med hjälp av engagemang, öppen data och programmering bidra till
lösningar på dagens stora samhällsutmaningar.
Under 48 timmar samlas cirka 120 studenter från
Malmö högskola och Lunds universitet för att med
teknikens hjälp få nya tankar och idéer om hur ett
antal stora samhällutmaningar kan lösas.
Futurion bidrog med ett case om matchning och
kompetens på framtidens arbetsmarknad. Intresset
var stort. Hela fem olika grupper valde att hacka om
lösningar för en bättre arbetsmarknad.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Styrelse
Ägarna – TCO och TCO:s
förbund – har tillsatt en
professionell styrelse.

Britta Lejon, ordförande,
Fackförbundet ST

Ordförande Sören Holm,
tidigare kanslichef,
Lärarförbundet

Torbjörn Bredin,
kanslichef, TCO

Jesper Strömbäck, professor
i journalistik och medie- och
kommunikationsvetenskap,
Göteborgs universitet

Elisabet Wahl, kursadministratör, Lena Georgsson Wirkkala,
SJFs Frilansjournalisters
politisk sekreterare, Unionen
Serviceaktiebolag

TCO startade tankesmedja
De fjorton TCO-förbunden och TCO
startade under 2015 en ny tankesmedja.
Uppdraget är att bedriva ett långsiktigt
idéutvecklingsarbete och initiera debatt
som syftar till att stärka den position och
det arbete som sker i TCO:s medlemsförbund och tillsammans i TCO.
– Vi är mycket glada över att ha lagt
grunden för en helt ny typ av tankesmedja.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja

Det finns ett behov av idéutveckling och av
en breddad debatt i frågor som rör framtiden för tjänstemannagrupperna. De är en
växande del av arbetsmarknaden men de
står också inför stora utmaningar i takt med
ökad globalisering och digitalisering, för att
nämna några exempel. Det är bland annat
den typen av frågor den nya tankesmedjan
kommer att ägna sig åt, sade Eva Nordmark,
ordförande TCO.

Carl Benedikt Frey,
Co-Director, Oxford Martin
School vid University of Oxford

Arbetsgivares förväntningar på ansvarstagande
och självgående medarbetare måste matchas av
ett arbetsliv som är organiserat och strukturerat
på ett sätt som får unga människor att känna
mening och möjlighet att växa och utvecklas på
sina jobb.

Ann-Therése Enarsson den 1 december i debatten
på SVT Opinion med Företagarna om unga och
arbetslivet: ”Ungas krav på meningsfullhet
borde inspirera företagare.”
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