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Ett år av samtal, samarbeten 
och samhällsdebatt

robotiserat arbetsliv? Vad är digital kompetens egentligen 
och hur får vi den? Det är frågor som vi också har haft 
på vår agenda under året och som har präglat vår verk
samhet i allt från samtal, seminarier, samarbeten och 
inte minst våra hackathons. En del av dem presenteras  
i denna översiktliga verksamhetsberättelse.

En avgörande faktor för vår förmåga att hantera fram  
tidens arbetsliv och arbetsmarknad är hur vi kan dra 
nytta av den svenska partsmodellen, själva grunden för 
hur vi i Sverige klarar av att kombinera omställning med 
trygghet. Under 2019 kommer vi därför att fokusera på 
detta och ställa oss frågan ”Vad är grejen med facket?”. 
Med rapporter, seminarier och poddar tänker vi vrida och 
vända på de olika utmaningar som den svenska parts mo
dellen står inför.

Jag är säker på att vi 2019 kommer att ägna oss åt  
konstruktiva lösningar på de utmaningar vi står inför 
och att vi lämnar en period av politisk turbulens bakom 
oss. På Futurion ser vi fram emot att mötas i de sam
talen och laddar för fler insikter och idéer om hur vi 
tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för 
framtidens arbetsliv.

Ann-Therése Enarsson,  
vd Futurion

Vårt uppdrag är att bidra med insikter och kunskap om 
de utmaningar som svenska tjänstemän står inför. Vår 
ambition är att vara ett slags framtidslabb, som tillsam
mans med andra aktörer utvecklar idéer och lösningar 
för morgondagens arbetsliv. Samtidigt är det viktigt för 
oss att bidra med kunskap om partsmodellen och om 
förutsättningarna för fackligt arbete och inflytande.

När Futurion i inledningen av 2018 presenterade rap
porten ”Populismens verkliga orsaker” ville vi lyfta fram 
att det är oron inför förändringar på arbetsmarknaden 
som förklarar mycket av de politiska strömningar som 
präglar den svenska debatten. Att vi var något på 
spåren visste vi. När vi tittar tillbaka på året som har 
gått kan vi konstatera att vår rapport har blivit flitigt 
citerad och debatterad. 

Hur vi ställer oss till utmaningar på arbetsmarknaden 
väcker – som tur är – ett stort intresse, vilket beror på 
att arbetslivet är så centralt för oss. Förklaringen ligger 
säkert också i framväxten av högernationalistiska och 
auktoritära partier i västvärlden. De utgör ett hot mot 
den liberala demokratin och den samhällsmodell som  
vi är överens om i Sverige.
 
En av vår tids största utmaningar är att hantera den 
digitala transformationen. Hur löser vi kompetensut
vecklingsbehovet? Vad behöver vi lära oss i ett alltmer 
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växa och för att få idéer för morgondagens samhällsut
maningar. Nesta är verksamt inom en rad områden som 
påverkas av digital teknologi; bland annat inom hälsa 
och sjukvård, utbildning, konst och kultur samt styrning 
och organisation. 

Bland övriga samarbeten kan nämnas Stockholm 
Environment Institute (SEI) och Linköpings universitet.

SAMARBETSPARTNERS: 

Sedan några år tillbaka samverkar Futurion med 
SOMinstitutet vid Göteborgs universitet. SOMinstitutet 
är en opartisk undersökningsorganisation som sedan 
1986 har belyst opinioner för att förstå svensk samhälls
utveckling genom att kartlägga och mäta svenskars 
vanor, åsikter och värderingar.  

Futurion samarbetar med den oberoende brittiska tanke
smedjan Nesta. Nesta arbetar för att få innovation att 

Futurion arbetar forskningsnära och i dialog 
med andra aktörer. När omvärlden förändras 
i snabb takt behövs det mer kunskap och  
mer debatt om framtidens arbetsmarknad.

SAMARBETEN

Fokus på forskning och  
omvärldsanalys 
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En rad experter har gästat Futurions podcast. De 
fördjupande samtalen har det livslånga lärandet som 
utgångspunkt med olika perspektiv och röster för att 
problematisera, ge insikter och inspiration om  
kompetensutveckling, lärande och hur vi rustar oss  
för framtidens arbetsliv. 

Under året har Futurion 
sänt sex avsnitt av den 
egenproducerade  
podcasten ”Framtidens 
färdigheter”. 

PODCAST

En podcast om 
kompetens och  
lärande 
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Gäster under året: vd för lärplatt   formen 
Ping Pong Sofia Högbom, vd för Swedish 
Edtech Industries Jannie Jeppesen, 
regeringens särskilde utredare Anders 
Wallner, automatiserings och arbets
marknadsforskaren från Oxford Martin 
School, Carl Benedikt Frey, Futurions 
forskningsledare Carl Melin och arbets
marknadsdirektören i Nacka kommun 
Frida Plym Forshell.  

Podden blev utsedd 
av tidningen Kollega 
som en av de fem 
viktigaste poddarna 
att ha koll på för att 
förstå framtidens 
arbetsliv.

Sofia Högbom

Frida Plym Forshell

Jannie Jeppesen

Carl Benedikt Frey

Anders Wallner

Carl Melin
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Arbetslivet genomgår just nu en snabb förändring som 
innebär att många jobb både skapas och förändras men 
även försvinner. Det är i grunden en positiv utveckling 
men för också med sig konsekvenser för samhälle och 
enskilda. Futurion har studerat sambandet mellan dessa 
förändringar – den oro som uppstår och stödet för 
populism. 

Den pågående automatiseringen kan vara en viktig  
för klaring till det ökade stödet för populistiska partier  
i Sverige och i andra länder. Rapporten visar att sam
bandet är starkt mellan arbetsmarknadsoro och den 
växande populismen. Människors oro över förändringar  
i arbetslivet skapar en grogrund för populism. 

Populismen bekämpas bäst genom fungerande omställ
ningssystem som minskar människors otrygghet och ger 
framtidstro. En viktig satsning handlar om att säkra den 
digitala kompetensen. 

RAPPORT

Populismens  
verkliga orsaker

Det ökade stödet för 
populistiska partier 
beror mer på robotar 
än på rasism.

– om automatisering  
och andra förändringar  
i arbetslivet
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Rapporten ledde till en mängd inlägg i samhälls
debatten. Under året anordnade vi dessutom flera 
seminarier baserat på olika delar av rapporten. 

Ann-Therése Enarsson och Carl Melin lyfte i debatt-
artiklar, både i nationell och internationell press, fram 
de slutsatser och insikter som rapporten visar.

Debattartikel, Dagens Samhälle, 
20 september 2018

Debattartikel,  
Social Europe,  
16 april 2018

Debattartikel, Expressen,  
19 mars 2018

Den utveckling 
med ökad populism 
som vi har sett 
under det senaste 
decenniet hade 
sin motsvarighet 
under den stora 
depressionen på 
30talet.

SAMTAL OM ARBETSMARKNADSORO  
SOM DRIVKRAFT FÖR POPULISM

Panel: Martin Linder, ordförande Unionen,  
Sanna Rayman, debattredaktör Dagens Samhälle, 
Carl Melin, forskningsledare Futurion och författare 
till rapporten Populismens verkliga orsaker.
Samtalsledare: Ann-Therése Enarsson, vd Futurion.

SEMINARIUM 

Futurion bjöd in till ett seminarium för att presentera 
rapporten ”Populismens verkliga orsaker – om automa
tisering och andra förändringar i arbetslivet”. Intresset 
var stort och seminariet blev snabbt fullsatt. SVT Forum 
valde att sända seminariet. En panel diskuterade rap
portens slutsatser.    

15 mars

MÅNDAG 19 MARS 2018

Debattchef: Per Zettermark.
Adress: Expressen, 105 16 Stockholm. Telefon: 08-738 30 00.  På nätet: expressen.se/debatt Twitter: ExpressenDebatt Facebook: Expressen Debatt E-post: debatt@expressen.se

Det är inte invandringen  
som får folk att rösta SD

Donald Trump blev 
president och britterna 
ska lämna EU. I Sverige 
har Sverigedemokra-
terna fördubblat sitt 
väljarstöd i de val som 
partiet har ställt upp i. 
Populism bygger på ett 
”vi mot dom” där det 
finns en påstådd mot-
sättning mellan folket 
och eliten.

Många menar att det 
är rasism och invand-
ringskritik som förklarar den ökade 
högerpopulismen. Göteborgs-Postens 
Alice Teodorescu har förklarat Sveri-
gedemokraternas framgångar med att 
alliansregeringen bedrev en för generös 
migrationspolitik.

I Futurions rapport ”Populismens 
verkliga orsaker” konstateras att valre-
sultaten inte visar något samband mel-
lan invandring och röstande på Sveri-
gedemokraterna. Det handlar heller inte 
om ändrade attityder. Svenskarna har 

över tid inte blivit mer 
invandringskritiska så 
det kan inte förklara 
varför SD har fördubb-
lat sitt väljarstöd i varje 
val under 15 år.

I stället har det som 
händer på arbetsmark-
naden stor betydelse. 
Nationalekonomen 
Sirus Dehdari visar att 
när människor varslas 
om uppsägning så ökar 
sannolikheten för att de 

kommer att rösta på Sverigedemokra-
terna. I en studie från Oxford University 
konstateras att framgångarna för Trump 
var störst där många jobb hotades av 
automatisering.

Det tyska forskningsinstitutet CESifo 
har visat att det finns ett starkt samband 
mellan finansiella kriser och stödet för 
högerextrema partier. Den utveckling 
med ökad populism som vi har sett 
under det senaste decenniet hade sin 
motsvarighet under den stora depressio-

nen på 30-talet. Då växte dessa rörelser 
och tog makten i länder som Tyskland, 
Italien och Spanien.

Det går inte att möta utvecklingen med 
att tänka bort ekonomiska konjunktur-
förändringar eller teknikutveckling. 
Men även om automatiseringen gör en 
del människor till förlorare finns det 
inget alternativ då den nya tekniken är 
en förutsättning för att gamla jobb inte 
bara ska försvinna utan 
också ersättas av nya. 
Det som däremot går att 
göra, är att minska 
människors oro och 
utsatthet.

Alltför många politiker 
har valt att möta populis-
tiska partier med att 
anamma deras verklig-
hetsbild. I flera länder 
har etablerade partier valt att kopiera 
populisternas invandringsfientliga 
politik och retorik. Det är dock att delta 
i en tävling som populister alltid kom-

mer att vinna och det finns inget exem-
pel på att detta i längden minskat deras 
inflytande.

För att människor ska kunna se föränd-
ringar som möjligheter och inte som hot 
måste det finnas trygghet i förändringen, 
ett samhälle som hänger ihop och har 
framtidstro. Att motverka förändring, 
vare sig det handlar om automatisering, 
frihandel eller människors rörlighet är 

varken effektivt eller 
önskvärt. De viktigaste 
trygghetssystemen är 
kunskap och kompetensut-
veckling och att skapa jobb 
som tar tillvara på den nya 
tekniken. Det är på det 
området som partierna 
borde presentera kreativa 
och effektiva lösningar, 
i stället för att som nu tävla 

i att vara så populistiska som möjligt.

ANN-THERÉSE ENARSSON
CARL MELIN

Den utveckling 
med ökad popu-

lism som vi har sett 
under det senaste 
decenniet hade sin 
motsvarighet under 
den stora depressio-
nen på 30-talet.

mm Populistiska partier och rörelser växer 
sig allt starkare och etablerade partier sak-
nar fungerande strategier för att möta detta. 

mm Valresultatens verkliga orsaker beror 
nämligen inte på invandringskritik och 
rasism, konstaterar tankesmedjan Futurion.

ANN-
THERÉSE 
ENARSSON
VD Futurion

CARL MELIN
Forsknings
ledare Futu
rion och rap
portförfattare

POPULISMEN VÆXER. Framgång
arna för Jimmie Åkessons SD sägs 
ofta bero på Sveriges invandrings
politik. Det är en felaktig analys, 
menar artikelförfattarna. Foto: STELLA 

MER DEBATT P˚ EXPRESSEN.SE/DEBATT FÖLJ DEBATTREDAKTIONEN
MEJLA:

debatt@expressen.se

@ExpressenDebatt

 
Expressen Debatt

Debattchef:
Per ZettermarkTa tag i de verkliga problemen i stället, skri

ver Malin Lernfelt. 
Kyrkklockor kan inte vara den enda offent
liga förkunnelsen, skriver Kashif Virk. 

Vi bevittnar det mest smärtsamma haveriet 
i modern politik, skriver Bertil Torekull. 

Keps på lektionstid  
löser inte skolstöket

Tonen mot böneutrop 
är rent islamofobisk

MP måste genast  
lämna regeringen
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Rapporten citerades i en debattartikel från Almega 
Utbildningsföretagen på DN Debatt och i debattartiklar i 
flera TCO-regioner som debatterade lokalt. Nästan samt
liga större ledarredaktioner kommenterade rapporten, 
som också togs upp i krönikor. Ett axplock redovisas här.

GT,
22 mars 2018 

RAPPORTEN ”POPULISMENS VERKLIGA  
ORSAKER” I MEDIA

GRUNDAD 1917

Har tidningen inte kommit? 
Ring 010-110 16 50  
Mån–fre kl 07.00–14.00, lör kl 07.00–11.00.  
Mån-fre ring före kl  08.10 för leverans samma dag. 
Adress till hemsidan: www.prologkb.se

Växel 0150-728 00 mån–fre 07.45–16.30, 1 jun–31 aug 07.45–16.00
Chefredaktör, ansvarig utgivare 
Marie Hillblom, 0150-728 40, marie.hillblom@kkuriren.se
Nyhetschef, stf ansvarig utgivare 
Andreas Lindhe 0150-728 50, andreas.lindhe@kkuriren.se 
Nyhetstips 0150-728 60, tips@kkuriren.se, SMS/MMS 724 25 
Postadress Box 111, 641 22 Katrineholm 
Besöksadress Köpmangatan 2, Katrineholm
E-post till medarbetare fornamn.efternamn@kkuriren.se 
Webb kkuriren.se Facebook katrineholmskuriren Twitter @KholmKuriren

Kundservice besök tisdag och torsdag 10.00–16.00, lunchstängt 12.30-13.30. Telefon 010-155 10 21  mån-fre 07.45-16.30,  
1 juni–31 augusti 07.45–16.00. Mejl: kundservice@kkuriren.se
Företagsannonser  0150–728 12, annons @kkuriren.se
Prenumeration  010-155 10 21, prenumeration@kkuriren.se
Läsare  23 000 läsare per dag enl Kantar SIFO Orvesto helår 2017  
Sörmlands Media AB  Organisationsnummer 556973–5532. Pg 11224–3. Bg 829–4027 
Tryck  EKTAB, miljöcertifierad enligt Svanen.

Katrineholms-Kurirens innehåll lagras/publiceras även elektroniskt. Den som sänder material till tidningen  
anses medge sådan digital lagring och publicering samt sådant tillhandahållande. För ej beställt material ansvaras ej.

2
LÖRDAG 8 september 2018

Politisk redaktör: Alex Voronov  Ledarskribent: Susanne Nyström  
Kontakta oss: 0150-728 88, ledare@kkuriren.se

N
är en fotbollsmatch 
slutar 0-0 uppstår 
ett antiklimax. Då 
har vuxna människ-
or gett järnet, bli-

vit analyserade i halvlek, kom-
menterade i direktsändning 
och påhejade av mångdubbelt 
fler. Trots det är vi, när slutsig-
nalen ljuder, tillbaka vid av-
spark, utan någon självklar vin-
nare eller förlorare.

Samma känsla uppstår sanno-
likt i morgon. Inte bara hos 
mig, utan hos många parti-
er och sympatisörer, som un-
der mandatperioden troligt-
vis kommer att lägga en hel del 
krut på eftervalsanalysen.

I den bästa av världar stan-
nar de inte vid om partiet drev 
heta frågor, nådde fram till väl-
jarna och ifall partiledaren 
gick igenom rutan. Förhopp-
ningsvis ifrågasätter de även 
varför stora delar av valrörel-
sen, som pågått åtminstone se-
dan decemberöverenskommel-
sen föll hösten 2015, kretsade 
kring ett falskt narrativ.

Uttrycket kommer från Åsa 
Wikforss, professor i teoretisk 
filosofi och författare till boken 
”Alternativa fakta. Om kunska-
pen och dess fiender” (DN, 6/7). 
För Sverige handlar det om en 
beskrivning av ett land i fritt 
fall, med urusel ekonomi, en 
offentlig sektor på randen till 
kollaps och förorter som står i 
brand.

Budskapet sprids genom att 
välja ut nyheter som passar in 

i berättelsen, som var och en 
för sig är sanna, men när man 
lägger ihop bitarna blir helhe-
ten inte rätt. I stället skapas ”ett 
helt nytt ramverk inom vilket 
världen förstås”.

Nu är det varken unikt eller 
konstigt att olika grupper för-
söker lägga beslag på problem-
formuleringsprivilegiet. Däre-
mot är det anmärkningsvärt att 
många politiker, med visst stöd 
av medier, legitimerar Golgata-
vandringen genom att ensidigt 
fokusera på det negativa och 
prata om att ta människors oro 
på allvar, när utgångspunkten 
är falsk.

Dels eftersom den som har 
en ärlig ambition att ta oron på 
allvar måste ringa in hur pro-
blemet ser ut och gå till bot-
ten med de verkliga orsakerna. 
Dels eftersom det finns en sorts 
partier som stiger i opinionen 
när oron griper tag i politiken 
och samhällsdebatten: popu-
listerna.

Ämnet behandlades på tanke-
smedjan Futurions seminari-
um ”Skev självbild – självupp-
fyllande profetia?” i slutet av 
augusti. Men inte med samma 
infallsvinkel som dominerar 
samhällsdebatten.

I stället förklarade Carl Me-
lin, forskningsledare på Futuri-
on och författare till rapporten 
”Populismens verkliga orsaker 
– om automatisering och an-
dra förändringar i arbetslivet”, 
att högerpopulismens starka 

framväxt, som har skett samti-
digt i många västländer, sam-
manfaller med två saker:  
finanskrisen och omställning-
en på arbetsmarknaden, där 
allt fler jobb försvinner som en 
följd av automatiseringen, di-
gitaliseringen och globalise-
ringen. Det gäller framför allt 
så kallade högstatusjobb inom 
industrin, som traditionellt 
innehas av män och inte kräver 
akademisk utbildning.

Då, när många riskerar sina 
jobb, sprids oro. Inte bara på 
grund av att försörjningen är 
hotad, utan även för att per-
sonens sociala status och roll 
som samhällsbyggare riskerar 
att förändras.

I rapporten visar Carl Melin 
på sambandet mellan en 
ökad arbetsmarknads-
oro och det ökade stö-
det för populistiska par-
tier, vars företrädare sä-
ger precis det som männ-
iskor vill höra: den jobbi-
ga situationen är inte ditt 
fel, vilket visserligen är 
sant. Men de som tar oron 
på allvar stoppar inte ut-

vecklingen på arbetsmarkna-
den eller skyller på politiker el-
ler invandrare. I stället förkla-
rar man vad läget beror på och 
pekar ut riktningen, genom att 
ta fram konkret politik för att 
alla ska känna att de får del av 
tillväxten.

Även de som väljer en icke-aka-
demisk karriär behöver veta att 
de har en plats när jobben för-
ändras, vilket ställer krav på 
goda ekonomiska och praktis-
ka möjligheter till omskolning 
och vidareutbildning. Däremot 
fungerar inte populisternas fa-
voritförslag, som handelshin-
der, teknikmotstånd och in-
vandringsstopp. 

Det borde valrörelsen ha 
handlat om.

Den traditionella blockpolitiken görs irre-
levant av en ny politisk verklighet, samti-
digt som partisystemet klamrar sig fast vid 
de gamla blockens strukturer och strider. 

Så kan man sammanfatta den mandatperiod som nu går 
mot sitt slut.

Förändringen är både makt- och idépolitisk. Sveri-
gedemokraternas etablering i riksdagen har berövat de 
rödgröna och de borgerliga möjligheten att nå egen ma-
joritet. Den stora flykten till Europa som nådde sin höjd-
punkt 2015, den nationalistiska mobiliseringen, konkur-
rensen om SD-väljarna och synen på SD har skapat nya 
politiska konfliktlinjer bortom höger och vänster. Parti-
erna klarar dock inte av att ta in den nya verkligheten. 

En rad frågor från flyktingpolitik till synen på religiösa 
minoriteter klyver de borgerliga. Moderaterna och Krist-
demokraterna har på delvis olika sätt rört sig mot mer 
slutenhet och nationalism samt glidit i synen på SD. Cen-
tern och i mindre grad Liberalerna har stått fast vid öp-
penheten och båda har markerat kraftfullt mot SD:s ra-
sism. Ändå uppträder de fyra borgerliga partierna som 
ett gemensamt politiskt alternativ, som om det vore 
2006, 2010 eller 2014. 

Socialdemokraterna agerar inkonsekvent. Å ena sidan 
bjuder de in Liberalerna och Centern till framtida reger-
ingssamarbete. Å andra sidan går de till val på en politik 
som river broar till de två liberala partierna, som vinst-
förbud för företag inom vård och skola. Och Stefan Löf-
ven andas inte en stavelse om att statsministerposten i 
en blocköverskridande regering kan tillfalla något annat 
parti än Socialdemokraterna.

Det är djupt beklagligt. För att ge Sverige ett stabilt styre, 
få svensk ekonomi och arbetsmarknad att fungera bätt-
re, för att motverka nationalistisk extremism och antili-
beralism, krävs en regering som vilar på en riksdagsma-
joritet. En koalition med förankring i politikens mitt har 
möjlighet att isolera de främlingsfientliga krafterna, be-
röva dem möjlighet att bestämma vägval och sätta prä-
gel på den politiska diskussionen. 

Alternativen är inte tilltalande. Det är antingen en mi-
noritetsregering som är utlämnad till Sverigedemokra-
ternas goda vilja eller en regering som ingår en pakt 
med SD. Båda varianterna innebär att den nationalism 
och främlingsfientlighet som redan har fått stort manö-
verutrymme äter sig djupare in det politiska beslutsfat-
tandet.

Det borde avskräcka varje demokrat. Under valrörel-
sen har SD:s mörkaste sidor trätt fram – ibland genom 
eget agerande från partiet, ibland tack vare journalistisk 
granskning. 

Den öppna islamofobin har varit ett stående inslag på 
Jimmie Åkessons torgmöten. Muslimer har uppmanats 
att ”åka hem”. Dagens Nyheter har beskrivit kopplingen 
mellan SD:s kommunikationsavdelning och nätets hat-
miljöer. Expressens och Aftonbladets granskningar har 
visat att haverister, ligister, rasister och till och med na-
zister är välkomna i SD. Uteslutningar av medlemmar 
sker bara efter ofördelaktig publicitet.

Ett sådant parti får inte ges mer politiskt inflytande.

Stäng dörren 
för SD-makt

Här är eftervalsdebatten
”En koalition med förankring  
i politikens mitt har möjlighet att 
isolera de främlingsfientliga  
krafterna, beröva dem möjlighet att 
bestämma vägval och sätta prägel 
på den politiska diskussionen.”

Nyström om vad valrörelsen borde ha handlat om

Skillnaden mellan Fredrik Reinfeldts och Ulf Kristerssons moderater är inte bara sakpolitiken, utan vilken bild de ger av samhällsutvecklingen.  

FOTO: FREDRIK SANDBERG

Ingen normal människa ska behöva uppleva ett 
sådant helvete som jag har gått igenom.
62-åriga Esa Teittinen som har friats efter nära åtta år i fängelse för mord på en man i Solna 2009. (SR)

Nyström
LÖRDAG

ledare@kkuriren.se 0150-728 88

Futurions forskningsledare  
Carl Melin i Mittmedias tidningar 
i Dalarna, Dalademokraten,  
VLT samt Bärgslagsbladet/
Arboga Tidning,  
3 september 2018
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Varje parke-
ringsplats står 

för cirka 2 miljoner 
kronor i omsättning 
för handeln.

LEVANDE STAD. Av ideologiska skäl vill de rödgröna minska biltrafiken i Göteborg och använder byggprojekten som ett svepskäl för att ta bort men inte ersätta parkerings
platser, skriver Moderaterna. Foto: ROBIN ARON

Sätt p för den rödgröna
parkeringspolitiken
mm Trots avstängda 
gator, höjda parke-
ringsavgifter och bort-
tagna parkeringsplat-
ser ökar biltrafiken 
i Göteborg i snitt med 
2 procent per år. 
mm Vi är inte mot att 
flytta P-platser, men 
de ska ersättas så att 
Göteborgs handel och 
innerstad inte utarmas, 
skriver Göteborgs-
moderaterna inför 
dagens fullmäktige.

På dagens  kommunfullmäktige
sammanträde behandlas Moderater
nas motion om att säkerställa möjlig
heten att parkera i centrala Göteborg.

De kommande åren riskerar varan
nan parkeringsplats att försvinna. 
Totalt handlar det om upp till 5 000 
platser som enligt Trafikkontoret 
kommer att försvinna de kommande 
åren. Att kraftigt minska antalet 
parkeringsplatser är en del av den 
rödgröna trafikstrategin för att 
minska biltrafiken i Göteborg med 25 
procent. Tyvärr blir konsekvensen ett 
hårt slag mot framför allt handel och 
besöksnäringen i Göteborg.

De rödgröna partierna menar till och 
med i sitt yrkande i kommunstyrelsen 
mot motionen att vi ägnar oss åt önske
tänkande och populism när vi inte tar 
”hänsyn” till det begränsade utrymmet 
i staden.

Men det är just önsketänkande som vi 
inte ägnar oss åt – vill man ha en 
levande innerstad med handel, restau
ranger och besöksmål måste det också 
finnas en tillgänglighet för alla trafikslag, 
såväl bilar, kollektivtrafik, gång och 
cykel.
Den direkta anledningen till att parke

ringsplatserna försvinner är att staden 
utvecklas och de befintliga parkerings
ytorna ska bebyggas. Och det är naturligt 
att ytor omdisponeras i takt med att 

staden växer och samhället utvecklas. 
Men det naturliga är också att man då 
ser till att ta fram ersättningsparke
ringar på andra platser i närheten.

Önsketänkandet står i stället de röd
gröna för – trots att trafikstrategin 
antagits 2014 och trots att en rad åtgär
der satts in för att minska biltrafiken 
med allt från avstängda gator, höjda 
parkeringsavgifter och borttagna parke
ringsplatser ökar biltrafiken i snitt med 
2 procent per år.

De platser som försvinner är framför 
allt platser som används av besökande 
till staden. Beräkningar som Handelns 
utredningsinstitut har gjort visar att 
varje parkeringsplats står för cirka 2 mil
joner kronor i omsättning för handeln. 
Risken är alltså stor att varje parkerings
plats som inte ersätts kommer att drabba 

arbetstillfällen inom handel och 
besöksnäring i centrala Göteborg när 
människor i högre utsträckning kan 
antas välja att åka till köpcenter 
i kranskommunerna i stället för till 
innerstan när man ska handla eller gå 
på nöjen. Den levande innerstad de 
rödgröna söker slår de 
själva undan benen för.

Vi moderater vill 
i stället att Göteborgs 
Stad aktivt ska arbeta 
för att värna det antal 

parkeringsplatser som 
finns, samt att säkerställa att nya verk
samheter och bostäder får tillgång till de 
parkeringsplatser som de behöver.

Förutom nya platser kan det handla om 
allt från flexiblare parkeringsvillkor till 
att använda smarta system som styr 
föraren till lediga platser och på så sätt 
både minska den så kallade söktrafiken 
till parkeringsplatser och höja 
utnyttjande graden av befintliga platser.

Motionen föreslår därför fyra konkreta 
åtgärder för att lösa parkeringssituatio
nen i Göteborg:
m Att byggnadsnämnden i samverkan 
med övriga berörda nämnder och styrel
ser ges i uppdrag att ersätta borttagna 
parkeringsplatser i nya detaljplaner så 
att volymen parkeringsplatser i Göteborg 
inte minskar.

m Att trafiknämnden tar fram en plan 
för att snabbt kunna kompensera antalet 
parkeringar i områden där ett stort antal 
parkeringar tas bort.
m Att trafiknämnden säkerställer möj
ligheten till gatuparkering och boende
parkering över hela staden.

m Att alla berörda nämn
der och styrelser ges 
i uppdrag att ta fram 
strategier och metoder för 
att bättre samnyttja parke
ringsplatser mellan olika 
intressenter.

Vi menar inte att alla nuvarande parke
ringsplatser ska vara kvar på sin nuva
rande plats, tvärtom. Men vi menar att 
det går att ha en levande innerstad där 
det både byggs och utvecklas och som 
samtidigt är tillgänglig oavsett om man 
transporterar sig till fots, till cykel, med 
kollektivtrafik eller med bil. Men det 
kräver politisk vilja och handlingskraft. 
Den nuvarande rödgröna ledningen är av 
precis motsatt åsikt – av ideologiska skäl 
vill de minska biltrafiken och använder 
byggprojekten som ett svepskäl för att ta 
bort men inte ersätta parkeringsplatser.

AXEL 
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Oppositions
råd (M)
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BRÖNDT 
Ledamot 
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Jag larmade om förtrycket i förorten för flera 
år sedan, men ingen lyssnade, skriver Amine 
Kakabaveh. Foto: ANNA-KARIN NILSSON 

Populisterna har bemötts på fel sätt, skriver 
tankesmedjan Futurion.

Facebookskandalen är större än ett data
intrång, skriver Zeynep Tufekci, docent vid 
University of North Carolina.

Politikerna måste agera 
mot hedersförtrycket

Inte invandring som 
får folk att rösta på SD

Borde vi alla lämna 
Facebook?
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Det finns utrymme 
för rättvisepolitik
H

ur – och framförallt varför 
–  blir man rasist? Vi är nog 
rätt många som tror oss veta 
och ändå slukar vi artiklar 

och forskningsrapporter som ger oss 
nya siffror och förklaringar.

Nu har Carl Melin på tankesmedjan 
Futurion – som forskar på framtidens 
arbetsliv – publicerat en rapport som 
konstaterar att det som gör oss män
niskor oroliga inför framtiden, och 
i vissa fall mottagliga för rasism och 
högerpopulism, är oron för jobben.

Alltså: Vi är rädda för att bli av med 
jobbet eller aldrig få något och det gör 
oss framtidsrädda. 

Just nu är vi inne i en dramatisk för
ändring av arbetsliv och arbetsmark
nad. Förändringen kläs i ord som digi
talisering, globalisering, plattforms
arbete, egenanställning.

Ofta handlar det om att jobben 
kräver nya kunskaper men också om 
helt nya anställningsformer som om 
vi inte tar makten över dem leder till 
dåliga och osäkra villkor. 

Det är alltså, enligt Futurion, inte flyk
tingkrisen som förklarar den växande 

högerpopulismen utan förändringar
na på arbetsmarknaden som grundar 
sig på gigantiska teknikskiften.

Själv tycker jag att det känns hopp
fullt.

Det innebär att det finns utrymme 
för rättvisepolitik och fackligtpoli
tiska initiativ. Det vill säga det som vi 
i norra Europa fortfarande är nästan 
världsbäst på. 

Det borde också betyda att rasism 
och högerextremism även i framtiden 
bekämpas effektivast med handfast 
jobbpolitik. Trygga jobb gör oss till 
trygga människor. 

 
Marita Ulvskog
Europa-

parlamentariker (S)

"
Högerextremism 
 bekämpas med 

 handfast jobbpolitik.

Ny demokrati behövs

Samma mönster syns när det gäller 
förtroendet för demokratins institu
tioner och procedurer. Tilltron till de
mokratin är svag i grupper där resur
serna är svaga. Den som inte upplever 
sig ha något att säga till om mellan 
valen pallrar sig antagligen heller inte 
till valurnan. 

Hur ska en kampanj för att öka delta
gandet i samhällsbyggandet undvika 
att bli en kör för de redan frälsta? Här 
krävs resurser och uppfinningsrike
dom.

Det danska Folketinget gjorde inför 
EUvalet 2014 en kontroversiell teck
nad film där porr, avslitna huvuden 
och örfilar skulle få folk till valurnan. 

I Sverige sätts nu politiska musika
ler upp. ”Sång till välfärden”, en före
ställning som sjunger den allmänna 
välfärdens lov och uppmanar publi
ken till engagemang, hade premiär i 
Sollefteå nyligen. 

I Malmö spelas den politiska kaba
rén ”Vinnaren tar allt” där den mesige 
pojkvännen ”Demokrati” dumpas för 
den eldigare ”Populismen”. 

Samtidsanspelningarna och upp
maningen att rösta kunde inte vara 
tydligare. 

Budskapet är gott, men missriktat. Jag 
kanske är fördomsfull, men jag an
tar att publiken till dessa pjäser inte 
främst är de 14 procenten soffliggare. 

Valåret är fortfarande ungt, men nå
gonting måste hända.

D
et svenska valdeltagandet är 
med sina 86 procent jämfö
relsevis högt. 

Men vilka är det som inte 
röstar? 

Förra valet var det 15 procentenhe
ters skillnad i valdeltagande mellan 
hög och lågutbildade och ännu större 
var skillnaderna i valdeltagandet mel
lan svensk och utrikes födda.

Lägst andel röstande i riksdagsvalet 
2014 hade Haparanda kommun med 
drygt 70 procent. 

Att resursstarka individer sedan mät
ningarna började varit de som röstat i 
högst utsträckning är allvarligt efter
som de utan resurser tydligast påver
kas av politikens utformning. 

Enligt BRÅ:s senaste rapport upplever 
bara 55 procent av de boende i särskilt 
socialt utsatta områden förtroende 
för rättsväsendet, och rapporten be
kräftar existensen av parallella sam
hällsstrukturer i områdena. 

Förra valet jobbade jag som röstmot
tagare i en vallokal i ett så kallat utsatt 
område. En förstagångsväljare utbrast 
bland valsedlarna ”pappa, jag vet inte 
ens skillnaden”.

 Vid dagens slut var det samman
lagda antalet röstande knappt en tred
jedel av rikssnittet, vilket är ett under
betyg. Men på vad? 

Den senaste demokratiutredningen 
som kom 2016 konstaterade att demo
kratin står stark men att klyftan mel
lan de som deltar och de som inte gör 
det har vidgats. 

Klyftan märks såväl inom civilsam
hället som i partipolitiken och de som 
deltar är främst välutbildade och so
cioekonomiskt resursstarka personer. 

"
Är det porr 
eller musikaler 

som ska locka folk 
till vallokalerna?

STOR SKILLNAD. I valet 2014 var det 15 procentenheters skillnad i val-
deltagande mellan hög- och lågutbildade och ännu större var skillnader-
na i valdeltagandet mellan svensk- och utrikes födda. Foto: Johan Nilsson/TT

Lantisarna regerar
T

vå lantisar höll presskon
ferens i regeringskansliet 
Rosenbad under mån
dagen.  Stefan Löfven, 

uppvuxen i lilla Sunnersta i Ång
ermanland, och SvenErik Bucht, 
som bott i Karungi i hela sitt liv, 
berättade om hur regeringen 
vill utveckla landsbygds och 
regional politiken.

De kan redan peka på vissa re
sultat. Den Sledda regeringens 
välfärdssatsningar har betydelse 
för hela Sverige.

Enbart Region Norrbotten till
förs sammanlagt 180 miljoner 
kronor extra under 2018. För de 
14 kommunerna i landets nordli
gaste län blir tillskottet 350 mil
joner kronor.

Viktiga är också regeringens 
bredbandsmiljarder, liksom 
”Hela Sverige”satsningen på to
talt 1,2 miljarder kronor. 

Det har blivit mer pengar 
för Norrlandsfonden, Norr
landsjordbruket, gröna jobb , 
lärcentra, lokala servicecenter 
och särskilt utsatta glesbygds
kommuner.

Genom regeringens landsbygds
politiska proposition, som byg
ger på förslagen från den parla
mentariska landsbygdskommit
tén, tas nu ytterligare steg för att 
skapa likvärdiga villkor för jobb, 

företagande och välfärd i hela 
landet.

För 2019–2020 avsätts 1,5 mil
jarder per år extra för närings
livsutveckling, innovationsstöd, 
digitalisering och andra utveck
lingsprojekt på landsbygden.

Det innebär inte att allt som be
höver göras nu är gjort. SvenErik 
Bucht understryker att lands
bygdspropositionen bara är ”ett 
kapitel i en större bok”.

Fler initiativ kommer från 
bland andra civilminister Arda
lan Shekarabi, som ansvarar för 
regeringens omlokaliserings
politik, och infrastrukturminis
ter Tomas Eneroth när det gäller 
satsningar på vägar och järnvä
gar runtom i Sverige.

Redan nu går dock att slå fast 
en sak mycket bestämt: Reger
ingsskiftet 2014 har inneburit ett 
lyft för regional och landsbygds
politiken. 

Löfven & Co har ett helt an
nat engagemang för det Sverige 
som finns utanför storstads
regionerna än Täbymoderaten 
Fredrik Reinfeldt och övriga i al
liansgänget som regerade landet 
2006–2014.

Det går åt rätt håll även om 
mycket återstår att göra.

Olov abrahamsson

citatet

"
Tandhälsa 
ska inte vara 

en klassfråga. 
Handels har drivit 
kravet att tand-
vård ska finansie-
ras via skatten 
sedan 2006. Vi 
välkomnar att 
regeringen nu 
tillsätter en 
 utredning för att 
möjliggöra en 
jämlik tandhälsa.

Susanna Gideonsson,  
ordförande i Handels-
anställdas förbund, 
gör tummen upp för 
 regeringens initiativ.
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POlitisk 
chefredaktör
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sverige  Sverigedemo
kraterna kan vara på  
väg mot sitt bästa val 
någonsin – här förklarar 
experten varför höger
populismen växer både  
i Sverige och världen.

– Den grupp som attra
heras mest av höger
populismen i dag är 
människor som haft det 
ganska tryggt, säger 
Carl Melin på tanke
smedjan Futurion. 
Carl Melin är samhällspoli-
tisk chef och forskningsleda-
re på tankesmedjan Futurion 
som grundar sig i idéer för 
framtidens arbetsliv.

Nyligen var han inbjuden 
av TCO Dalarna för att tala 
om varför högerpopulismen 
växer.

Våren 2018 färdigställde 
Carl Melin en rapport i äm-
net.

– Jag tycker inte man ska 
säga att rapporten handlar 
om Sverigedemokraterna. Vi 
kan titta på Donald Trump  
i USA, Brexit i Storbritannien 
eller det starka stödet för 
Marine Le Pen i Frankrike. 
Det är högerpopulistiska 
 rörelser som vuxit sig starka 
ute i världen under samma 
tid. Vad beror det på att det 
händer samtidigt? 

Carl Melin har blickat bak-
åt för att hitta svaren.

– När hände det här tidi-
gare? Jo, det var under 1930- 
talet där högerpopulismen 
bredde ut sig i Europa.  
I Tyskland fick man den 
mest extrema formen. 

Den finns dock en stor skill-
nad då jämfört med i dag.

– Då inträffade det i sam-
band med depressionen. Det 
fanns en stor ekonomisk oro. 
Ekonomin slogs i princip ut 
i stora delar i världen.

Tvärtemot läget i 1930- 
 talets Sverige har vi i dag levt 
i en stark högkonjunktur där 
många människor fått det 
bättre – trots det har populis-
men vuxit lavinartat. 

– I dag handlar det i stället 
om automatisering. Allt fler 
jobb automatiseras eller byts 
ut mot robotar. 

I sin rapport pekar Carl 
 Melin ut oron för sitt arbete 
och framtiden som grogrund 
för högerpopulism.

– En forskare vid Handels-
högskolan i Stockholm kon-
staterar att för varje tre 
 varsel som las under finans-
krisen så innebar den en röst 
på Sverigedemokraterna.

Och det är inte unikt för 
Sverige.

– Ser man i USA och val-
distrikten så har samhällen 
med hög grad av automati-
sering och robotar och där 
lågutbildade slagits ut större 

stöd hos Donald Trump. Den 
vanligaste förklaringen hö-
gerpopulismen har är att det 
är invandringens fel – men 
det kan man ganska snabbt 
konstatera att det inte finns 
något samband med. 

En grupp där högerpopu-
lismen får stort stöd är hos 
människor som tidigare haft 

en trygg tillvaro – men där 
situationen är på väg att 
snabbt förändras.

– Ta en manlig industri-
arbetare som har ganska hög 
inkomst. En person som 
 utan att ha särskilt lång 
 utbildning ändå har ett bra 
jobb med en bra inkomst. 
Den typen av jobb automa-
tiseras just nu och ersätts av 
robotar.

Enligt Carl Melin känner  
sig många människor som 
tidigare haft det bra i dag 
hotade.

– Tjejer tar mer plats, yng-
re människor tar mer plats. 
Det är färre och färre jobb 
som inte kräver högskola. Vi 
har inte massarbetslöshet, 
men känslan av att inte vara 
samhällsbyggare blir jobbig, 
säger han och fortsätter:

– När unga invandrartjejer 
kommer och springer i kapp 
dig, då är det nog lätt att 
känna att den där samhälls-
kart an du växte upp inte 
stämmer. Samhället ser inte 
ut så längre, du tappar status 
och självkänsla. Samtidigt 
kommer det en politiker och 
säger: ”Det är deras fel, poli-
tiker lurar dig bara, eliten lju-
ger och gynnar andra” – då 
är det lätt att ta till sig det 
budskapet.

Grunden för högerpopu-
lism ligger inte nödvändigt-
vis i att människor lever  
i områden med stor invand-
ring. 

– Sverigedemokraterna har 
starkast stöd i kommuner 
som inte har särskilt stor in-
vandring. Det man kan se där 
är snarare att det är områden 
där den traditionellt inhem-
ska arbetarklassen, sett att 
ekonomin ställt om och att 
de har förlorat jobben eller 
där de är hotade, där växer 
sig en sådan här rörelse ofta 
stark. 

Enligt Carl Melin bygger 
även högerpopulismens 
framsteg på mer etablerade 
partiers sätt att hantera frå-
gorna.

– En av mina poänger är att 
när flera etablerade partier 
sett att många människor är 
oroade försöker man be-
kräfta människors oro. Man 
säger det folk vill höra i stäl-
let för att ingjuta mod och 
säga: ”Det går bra och vi  
har framtidstro”. Om folk 
tror att det går åt helvete 
samtidigt som politiker be-
kräftar den bilden kommer 
folk att gilla det. Men, jag tror 
snarare att tävlingen som 
uppstår då, att beskriva Sve-
rige som eländigt – den som 

gör det bäst eller mest elän-
digt då kommer att vinna. 
Men, är vi där i dag?
– Lite grann så, flera partier 
har lagt om sin migrations-
politik. Det har inte gjort att 
Sverigedemokraterna tappat 
i stöd. Tvärt om har det näs-
tan bekräftat deras världs-
bild: ”Det här är problemet”. 
Vad måste till för att  
vända utvecklingen?
– Människor har en befogad 
oro. Jobben ställer nya krav 
på utbildning. Enklare jobb 
försvinner och byts ut mot 
maskiner. I det läget måste 
det finnas etablerade sys-
tem. A-kassan måste funge-
ra. Det måste finnas trygg-
het. Att den enskilde känner 
att de har en position. Sedan 
måste politiker vara tydliga 
med vad de vill. 
Vi är mitt i en valrörelse. 
Hur duktiga är politiker  
att hantera det här just nu?
– Min bild är att politiker 
pratar om fel frågor just nu. 
Man får tycka vad man vill 
om religiösa friskolor, böne-
utrop eller vinster i välfär-
den. Det är mycket symbol-
frågor och väldigt lite annat. 
Svensk industri och välfärd 
har enorma problem med att 
rekrytera personal. Skolan 
måste ställa om till att utbil-
da elever till ett helt annat 

arbetsliv i framtiden. Det 
finns en massa stora utma-
ningar, men i stället svart-
målar politiker.
Vad gör man åt rädslan 
som många människor 
 bevisligen känner då?
– Jag tror politiker måste 
vara ärliga. De måste säga 
att man behöver utbilda sig. 
De kunskaper man hade från 
fem till tio år sedan för att 
komma in räcker inte. Hela 
svenska utbildningssystem-
et är byggt på att gå grund-
skola och gymnasium och 
sedan jobba tills man går  
i pension. Så kommer det 
inte att fungera. Du kommer 
att behöva fylla på med kom-
petens hela arbetslivet. 

För att nå dit tror inte Carl 
Melin att högerpopulismen 
är vägen fram.

– Donald Trump säger att 
jobben i kolgruvorna ska 
komma tillbaka ... Hur då? 
Det kommer aldrig att ske. 
Hjälp de här kränkta män-
nen, men var ärlig och säg att 
de måste plugga – skyll inte 
på en flyktingförläggning.

 Text & foto
Markus Bäckström

023-935 65
markus.backstrom@mittmedia.se

Forskningsledare: Därför  
växer högerpopulismen

”Människor har en befogad oro. Jobben ställer nya krav på utbildning. Enklare jobb försvinner och byts ut mot maskiner. I det läget måste det finnas etablerade 
system”, säger Carl Melin, samhällsanalytiker och forskningsledare på tankesmedjan Futurion.

p Tankesmedjan 
Futurion

TCO är en partipolitiskt 
fristående centralorgani-
sation som samlar 14 
fackförbund med nästan 
1,4 miljoner medlemmar.
De 14 TCO-förbunden och 
TCO startade en gemen-
sam tankesmedja våren 
2016. 
Målsättningen är att tanke-
smedjan ska ha en ledande 
roll i den svenska samhälls-
debatten och idéutveck-
lingen i frågor som rör 
tjänstemännens framtida 
utmaningar på arbets-
marknaden.
Källa: fuTuriOn.se OCh TCO.se

”
En av mina poänger 
är att när flera eta-
blerade partier sett 
att många människ-
or är oroade försö-
ker man bekräfta 
människors oro. 
Man säger det folk 
vill höra i stället för 
att ing juta mod och 
säga: ”Det går bra 
och vi har framtids-
tro”.
Carl Melin, samhällsanalyti-
ker och forskningsledare 
på tankesmedjan Futurion.

Vi är rädda för att 
bli av med jobbet 
eller aldrig få något 
och det gör oss 
framtidsrädda.”
Marita Ulvskog 
Europaparlamentariker (S) i 
Norrländska Socialdemokraten 
20 mars 2018 

Även de som väljer en ickeakademisk karriär behöver veta 
att de har en plats när jobben förändras, vilket ställer 
krav på goda ekonomiska och praktiska möjligheter till 
omskolning och vidareutbildning. Däremot fungerar 
inte populisternas favoritförslag, som handelshinder, 
teknikmotstånd och invandringsstopp. Det borde 
valrörelsen ha handlat om.” 

Susanne Nyström, ledarskribent, Eskilstuna Kuriren,  
Katrineholms-Kuriren och Strengnäs Tidning,  
3 september 2018

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Debatt Den regering som tillträder efter höstens val ska föra Sverige in i 
2020-talet. Det är dags för våra folkvalda att hissa segel och berätta att vi 
bor i ett fantastiskt land med massor av möjligheter, skriver TCO.

Det behövs politiker 
som tror på Sverige
V alet är över och Sverige står 

inför nya politiska utmaning-
ar. Tonen i valrörelsen har va-

rit ovanligt hätsk och anklagelser 
om både det ena och det andra har 
cirkulerat i sociala medier.

Nu har vi valt en ny riksdag bestå-
ende av 349 folkvalda representan-
ter för hela vårt land. Representan-
ter inte bara för de som bor här, 
utan även för demokratin och fram-
tidstron. Det är dags för dem att axla 
den manteln och börja bygga upp 
framtidstron som har lyst med sin 
frånvaro i den senaste valrörelsen.

Vi bor i ett av världens bästa länder, 
med en ekonomi som går bra och en 
arbetslöshet som är rekordlåg. Vi 
har alla möjligheter att ta oss an de 
utmaningar som finns i vårt land. Vi 
borde ha ett land fullt av stolthet 
och tillförsikt.

Populismen frodas när oron äter 
sig in folks hjärtan. TCO:s tankes-
medja, Futurion konstaterar att det 
framför allt är människors oro för 
vad som händer på arbetsmarkna-
den som förklarar den växande po-
pulismen. Det handlar inte om att 
Sverige har blivit mer främlings-
fientligt. Vi har underskattat ekono-
mins och jobbens betydelse och 
överskattat andra faktorer, främst 
invandringen. Därför har också po-

pulisterna bemötts på helt fel sätt. 
Ett land som alltid siktar framåt ser 
ingen populism.

Den regering som tillträder efter 
höstens val ska föra Sverige in i 
2020-talet. Det är dags för våra folk-
valda att hissa segel och berätta att 
vi bor i ett fantastiskt land med 
massor av möjligheter.

Många av de beslut vi fattar de 
närmaste åren kommer att ha kon-
sekvenser långt in i andra halvan av 
seklet, och då krävs utveckling och 
framtidstro. Hur tar vi bäst tillvara 
ny teknik och vetenskapliga fram-
steg? Vilken typ av utbildning krävs 
för morgondagens arbetsliv och 
samhälle? Hur ska klimatomställ-
ningen genomföras? Hur ska våra 
relationer till omvärlden se ut när 
den globala ekonomin förändras? 
Det finns många viktiga framtids-
frågor som kräver svar.

När vi har frågat våra medlemmar 
vad som var avgörande för deras val 
av parti kom ”att partiet har en poli-
tik för att utveckla Sverige positivt” 
på första plats, följt av ”att partiet 
har bäst politik för att ge alla 
människor möjligheter att lyckas”. 
Det är dags för våra nya folkvalda 
att rätta sig efter det. Sluta lyft upp 
alla problem och börja prata möjlig-
heter. Ta ansvar för att vi får en re-

gering som ges möjlighet att styra 
Sverige på ett bra sätt. Samarbeta 
för Sveriges bästa.

Vi inom TCO vill bidra till en politisk 
debatt som fokuserar på hur vi stär-
ker svensk utvecklingsförmåga, 
konkurrenskraft och välfärd. Inom 
vårt intresseområde så ser vi tre om-
råden där Sverige redan under nästa 
mandatperiod måste genomföra be-
tydande reformer:

• Stärkt kompetensförsörjning 
med bättre möjligheter till utbild-
ning genom hela livet. Arbetsmark-
naden förändras och vi måste ges 
möjlighet att förändras med den.

• Ett mer hållbart arbetsliv genom 
satsningar på arbetsmiljö, trygghet 
och jämställdhet. Ska vi jobba läng-
re, så ska vi också ha det bra på ar-
betsplatsen.

• En bred skattereform.
I TCO räds vi inte framtiden - vi 

vill däremot påverka den. Det är 
dags att prata om hur Sverige ska se 
ut i morgon. Vi vill föra den dialo-
gen mer er.

Styrelsen för TCO Kronoberg, Else-Ma-
rie Banner, ordförande TCO Kronoberg/
Vision Region Kronoberg, Erika Everts-
son, Lärarförbundet, Karin Simon-
son-Alm, Vårdförbundet, Per-Åke Norrby, 
Unionen, Joachim Danielsson, ST inom 
Kriminalvården

TCO ser tre områden där Sverige redan under nästa mandatperiod måste genomföra betydande reformer. Ena punkten är ett mer hållbart arbets-
liv genom satsningar på arbetsmiljö, trygghet och jämställdhet. FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

”Sluta lyft 
upp alla 
problem 
och börja 
prata möj-
ligheter. Ta 
ansvar för 
att vi får en 
regering 
som ges 
möjlighet 
att styra 
Sverige på 
ett bra sätt.”

MODERATOR

Pontus Steneros:  
Mer Växjö Lakers  
med minhockey.se 
Släpp pucken då! Så känner nog 
många Växjö Lakers-supportrar just 
nu. Supportrar som har gått och 
längtat efter SHL en lång försäsong. 

Nu är väntan över. I morgon är det 
dags för den regerande mästaren att 
starta säsongen på riktigt. Truppen 
åker till Medelpad för match mot 
nykomlingen Timrå. Smålandspos-
tens reporter och hockeyexpert Da-
niel Enestubbe är också att på plats i 
NHK Arena för att bevaka matchen.

På sportsidorna har vi den senaste 
tiden räknat ner inför Växjös SHL-
start. Vi har bland annat skrivit ar-
tiklar om alla lagets motståndare i 
serien. Den här veckan fortsätter 
nedräkningen. Nu med fullt fokus 
på Växjö Lakers. Det kommer bland 
annat bli artiklar om lagets offensiv 
och om defensiven.

I gårdagens tidning träffade vi 
Växjös nye assisterande tränare To-
bias Thermell. ”Meningen är att vi 
ska vinna guldet. Här finns alla för-
utsättningar genom en proffsig or-
ganisation rakt igenom”, sa han 
bland annat.

Förutom i papperstidningen finns 
så klart allt material även på smp.se.

Och inte nog med det. Inför den 
heta SHL-säsongen kraftsamlar 
Gota Media och gör en rejäl satsning 
kring bevakningen av Växjö Lakers. 
Nu startar vi minhockey.se – en sajt 
för dig som vill läsa mer om Lakers.

Sajten kommer att fyllas med allt 
Växjö Lakers-material som produ-
ceras av Smålandsposten och VXO 
Media. På det här sättet samlas alla 
Lakersnyheter på ett och samma 
ställe, vilket i sin tur ger en perfekt 
hemsida för den som alltid vill vara 
uppdaterad med det senaste som 
har hänt hos mästarklubben. Syftet 
med satsningen är helt enkelt att 
skapa mervärde för er läsare.

För dig som prenumerant på Små-
landsposten kostar minhockey.se 
inget extra, utan allt material ingår i 
den befintliga prenumerationen.

Så gillar du Växjö Lakers, rekom-
menderar jag starkt att du gör det 
till en vana att surfa in på minhock-
ey.se.

PONTUS STENEROS
pontus.steneros@smp.se

” Inför den heta SHL- 
säsongen kraftsamlar 
Gota Media och gör en  
rejäl satsning kring be-
vakningen av Växjö  
Lakers. Nu startar vi  
minhockey.se – en sajt för 
dig som vill läsa mer om 
Lakers.

Smålandsposten, 
19 september 2018 

Dala-Demokraten,
11 september 2018

TCO-regionen Göteborg, 
ETC, 21 september 2018

Per T Ohlsson,  
Sydsvenskan,  
25 mars 2018

Sofia Mirjamsdotter,
Sundsvalls Tidning,
22 november 2018 
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oEfter valrörelsen 

Vi behöver en politisk  
debatt som blickar framåt 
Valet är över och Sverige 
står inför nya politiska ut-
maningar. Tonen i valrörel-
sen har varit ovanligt hätsk 
och anklagelser om både 
det ena och det andra har 
cirkulerat i sociala medier.

Nu har vi valt en ny riks-
dag bestående av 349 folk-
valda representanter för  
hela vårt land. Representan-
ter inte bara för dem som 
bor här, utan även för de-
mokratin och framtidstron. 
Det är dags för dem att axla 
den manteln och börja  
bygga upp framtidstron 
som har lyst med sin frånva-
ro i den senaste valrörelsen.

Vi bor i ett av världens  
bästa länder, med en ekono-
mi som går bra och en  
arbetslöshet som är rekord-
låg. Vi har alla möjligheter 
att ta oss an de utmaningar 
som finns i vårt land. Vi 
borde ha ett land fullt av 
stolthet och tillförsikt.

Populismen frodas när 
oron äter sig in folks hjär-
tan. TCO:s tankesmedja, 
Futurion konstaterar att det 
framför allt är människors 
oro för vad som händer på 
arbetsmarknaden – som 
förklarar den växande po-
pulismen. Det handlar inte 
om att Sverige har blivit mer 
främlingsfientligt. Vi har 
underskattat ekonomins 
och jobbens betydelse och 
överskattat andra faktorer, 
främst invandringen. Därför 
har också populisterna be-
mötts på helt fel sätt. Ett 

land som alltid siktar fram-
åt ser ingen populism.

Den regering som tillträ-
der efter höstens val ska  
föra Sverige in i 2020-talet. 
Det är dags för våra folkval-
da att hissa segel och berät-
ta att vi bor i ett fantastiskt 
land med massor av möjlig-
heter.

Många av de beslut vi fat-
tar de närmaste åren kom-
mer att ha konsekvenser 
långt in i andra halvan av  
seklet, och då krävs utveck-
ling och framtidstro. Hur tar 
vi bäst tillvara ny teknik och 
vetenskapliga framsteg? 

Vilken typ av utbildning 
krävs för morgondagens  
arbetsliv och samhälle? Hur 
ska klimatomställningen 
genomföras? Hur ska våra 
relationer till omvärlden se 
ut när den globala ekono-
min förändras? Det finns 
många viktiga framtidsfrå-
gor som kräver svar.

När vi har frågat våra med-
lemmar vad som var avgö-
rande för deras val av parti 
kom ”att partiet har en poli-
tik för att utveckla Sverige 
positivt” på första plats, 
följt av ”att partiet har bäst 

politik för att ge alla män-
niskor möjligheter att lyck-
as”. Det är dags för våra nya 
folkvalda att rätta sig efter 
det. Sluta lyft upp alla pro-
blem och börja prata möjlig-
heter. Ta ansvar för att vi får 
en regering som ges möjlig-
het att styra Sverige på ett 
bra sätt. Samarbeta för Sve-
riges bästa!

Vi inom TCO vill bidra till 
en politisk debatt som foku-
serar på hur vi stärker 
svensk utvecklingsförmåga, 
konkurrenskraft och väl-
färd. Inom vårt intresseom-
råde så ser vi tre områden 

där Sverige redan under 
nästa mandatperiod måste 
genomföra betydande re-
former:
n Stärkt kompetensförsörj-
ning med bättre möjligheter 
till utbildning genom hela 
livet. Arbetsmarknaden för-
ändras och vi måste ges 
möjlighet att förändras med 
den.
n Ett mer hållbart arbetsliv 
genom satsningar på arbets-
miljö, trygghet och jäm-
ställdhet. Ska vi jobba läng-
re, så ska vi också ha det bra 
på arbetsplatsen.
n En bred skattereform.  
I TCO räds vi inte fram tiden 
– vi vill däremot påverka 
den. Det är dags att prata 
om hur Sverige ska se ut  
i morgon. Vi vill föra den  
dialogen mer er!

 Styrelsen för TCO-Dalarna
Johan Eklund

Ordf TCO-Dalarna 
Marina Svensson

Vision
Imer Sahiti

ST inom kriminalvården   
Lars-Erik Karlsson

Polisförbundet
Tomas Grundell

Vision

”När vi har frågat våra medlemmar vad som var avgörande för deras val av parti kom ”att parti-
et har en politik för att utveckla Sverige positivt” på första plats, följt av ”att partiet har bäst 
politik för att ge alla människor möjligheter att lyckas”. Det är dags för våra nya folkvalda att 
rätta sig efter det. Sluta lyft upp alla problem och börja prata möjligheter. Ta ansvar för att vi 
får en regering som ges möjlighet att styra Sverige på ett bra sätt. Samarbeta för Sveriges 
bästa!”, skriver Styrelsen för TCO-Dalarna.  FOTO: Fredrik PerssOn/TT 

”
Vi borde ha ett land 
fullt av stolthet och 
tillförsikt.

Sommarens hetta gav en 
försmak av vad klimatför-
ändringen kan innebära. 
Energieffektivisering av  
våra byggnader spelar en 
nyckelroll i omställningen. 
Men för att åstadkomma det 
krävs både lokala drivkraf-
ter och en tydlig nationell 
politik, skriver Mats Björs, 
vd för Swedisol.

Energianvändningen i fast-
igheter står för nära 40 pro-
cent av vår totala energi-
användning. Sveriges ambi-
tiösa mål att ha en 50 procent 
effektivare energianvänd-
ning till 2030 förutsätter  
både en kraftig effektivise-
ring av befintliga byggnader 
och att framtidens hus 
byggs för en mycket låg en-
ergianvändning.

Under 2016 var energi-
användningen i Dalarnas  
lägenheter i snitt 13 400 
kilo wattimmar, vilket var 
2,1 procent över rikssnittet. 
Det placerar Dalarna på 14:e 

plats bland Sveriges län när 
det gäller energieffektiva 
bostäder.

Swedisols Energieffektivi-
seringsindex visar på stora 
skillnader i energianvänd-
ning mellan länen, som inte 

bara kan förklaras av väder-
förhållanden. Exempelvis 
är lägenheternas energi-
användning lägre i Väster-
norrland än i Blekinge och 
Kronoberg. Mycket kan allt-
så åstadkommas genom  

lokala drivkrafter och ambi-
tioner.

Men för att klara energi-
målet och det övergripande 
klimatmålet om noll netto-
utsläpp till 2045 måste den 
nya regeringen och berörda 
myndigheter säkerställa att 
lagstiftning, riktlinjer och 
regelverk ligger i linje med 
de ambitiösa målen.

De kommande åren står vi 
inför ett stort behov av både 
nya bostäder och renove-
ring av ett åldrande fastig-
hetsbestånd. Men vi kan  
inte låta behovet av att 
snabbt få fram billiga bostä-
der ställas mot vårt långsik-
tiga klimatansvar.

Vi är övertygade om att 
tydliga riktlinjer gör det 
möjligt att bygga både ener-
gisnålt och kostnadseffek-
tivt. I den mån skärpta ener-
gikrav leder till ökade bygg- 
eller renoveringskostnader 
måste modeller utvecklas 

för att inkludera samhälls-
ekonomiska vinster i fastig-
hetskalkylen.

Byggnader spelar en nyckel-
roll i klimatomställningen. 
Ju mindre energi byggna-
derna använder, desto mer 
förnybar energi finns till-
gänglig till andra sektorer. 
Ett minskat effektbehov un-
derlättar omställningen till 
ett förnybart elsystem och 
påskyndar utfasningen av 
kvarvarande volymer fossi-
la bränslen för uppvärm-
ning.

Fastighetsägare och bygg-
bolag i Dalarna kan gå i spet-
sen för energieffektiva bygg-
nader genom att inte skjuta 
upp nödvändiga energi-
renoveringar och genom att 
ställa sig bakom skärpta  
energikrav som säkerställ- 
er verkligt energieffektiva 
bygg nader. 

Mats Björs
Vd, Swedisol 

”Byggnader spelar en nyckelroll i klimatomställningen. Ju 
mindre energi byggnaderna använder, desto mer förnybar 
energi finns tillgänglig till andra sektorer. Ett minskat effekt-
behov underlättar omställningen till ett förnybart elsystem 
och påskyndar utfasningen av kvarvarande volymer fossila 
bränslen för uppvärmning”, skriver Mats Björs, vd, Swedisol. 
 FOTO: JOhan sOlum

Så kan Dalarnas bostäder bli energieffektivare
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När Stefan Löf-
ven för några veckor sedan besökte Vita huset kunde pre-
sident Donald Trump inte låta bli att slå sig för bröstet 
vid den gemensamma presskonferensen:

”Ni har problem med invandring, det har orsakat pro-
blem i Sverige. Jag var en av de första som sade det. Jag 
fick ta en del kritik, men det var okej, för det visade sig 
att jag hade rätt.”

Sveriges socialdemokratiske statsminister svarade:
”Vi ärvde en ohållbar migrationspolitik.”
De svenska problemen skulle alltså bero på den mo-

deratledda alliansregering under Fredrik Reinfeldt som 
för snart fyra år sedan efterträddes av Löfvens rödgröna 
koalition.

För detta uttalande har Löfven fått berättigad kritik från 
såväl höger som vänster. 

Sanningen är att svensk flyktingpolitik sedan länge har 
utformats i bred enighet, inte sällan i samförstånd mellan 
M och S. Och den präglades av generösa ambitioner. Från 
Reinfeldts ”öppna era hjärtan” i valrörelsen 2014 löper 
en rak linje till Stefan Löfvens ”mitt Europa bygger inte 
murar” ett år senare, hösten då den akuta flyktingkrisen 
tvingade fram en drastisk och blocköverskridande skärp-
ning av politiken.

Sedan dess har nästan alla riksdagspartier stramat åt 
sin flykting- och integrationspolitik. Särskilt gäller det de 
två som slåss om att vara regeringsbärande: Moderaterna 
och Socialdemokraterna.

Bakom denna utveckling ligger en föreställning om att 
flyktingfrågan utgör huvudförklaringen till Sverigedemo-
kraternas framryckning i de senaste valen och – som det 
verkar – även i årets val den 9 september. 

Det är framför allt M och S som har tappat väljare till 
SD. Och naturligtvis är det så man måste uppfatta Stefan 
Löfvens ord i Vita huset: en vissling till SD:s sympatisörer 
om att alliansen ställde till det och att Löfven sedan har 
fått fixa problemet. På motsvarande sätt måste Modera-
ternas långtgående skärpningar och partiledaren Ulf Kris-
terssons krumbukter i regeringsfrågan tolkas som signaler 
riktade till SD-väljare:

Kom tillbaka! Vi har fattat!
På ytan är det lätt att se varför fixeringen har uppstått. 

Sverigedemokraterna har ökat i val efter val och nådde 
12,9 procent av rösterna 2014. I opinionsmätningarna lig-
ger SD nu kring 16–17 procent samtidigt som invandring, 
den fråga som partiet främst förknippas med, är väljarnas 
näst högst prioriterade område, enligt Demoskop.

Men tänk om föreställningen om flyktingpolitikens av-
görande betydelse för Sverigedemokraternas stadiga till-
växt är en synvilla?

Tänk om det är annat som har orsakat den högerpopu-
listiska drivhuseffekten här hemma lika väl som i andra 
etablerade demokratier – USA, Storbritannien, Frankrike, 
Österrike, Tyskland, Nederländerna, Italien?

Frågorna föranleds av en färsk studie från Futurion, 
TCO:s tankesmedja: Populismens verkliga orsaker. För-
fattare är Carl Melin, Futurions forskningsledare, civil-
ekonom och doktor i statsvetenskap. Melin, som skrivit 
flera böcker om väljarbeteende och opinionsförändringar, 
är en av Sveriges skarpaste samhällsanalytiker.

Melins huvudtes är att arbetsmarknadsoro, inte invand-
ring, är den viktigaste förklaringen till uppsvinget för po-
pulistiska och nationalistiska stämningar, ofta med aukto-
ritära förtecken. Med arbetsmarknadsoro avser han en oro 
för att bli arbetslös och därmed förlora social status när 
manuella jobb med låga utbildningskrav försvinner till 
följd av automatisering, digitalisering och globalisering.

Förut blomstrande industriregioner i länder som Stor-
britannien, USA och Frankrike har på några årtionden 
förvandlats till ekonomiska ödemarker. Och här är stödet 
starkt för brexit, Donald Trump och Nationella fronten.

Klyftorna växer och med dem oron. En pojke i Chelsea 
i sydvästra London kan räkna med att leva nio år längre 
än en pojke i Blackpool. Mönstret är likartat i Sverige. Det 
skiljer nästan tio år i förväntad medellivslängd mellan 
skånska Vellinge och Hällefors i Bergslagen.

Av särskilt intresse är att Carl Melin hänvisar till forsk-
ning om sambandet mellan finanskriser och den politiska 
utvecklingen 1870–2014. I snitt har stödet för högerextre-
ma partier ökat med 30 procent efter en finanskris.

Sverige erbjuder ett sentida exempel. I valet 2010, efter 
finanskrisen 2008–2009, tog sig Sverigedemokraterna in 
i riksdagen med 5,7 procent av rösterna. Detta genom-
brott sammanföll inte med ökat stöd för en mer restriktiv 
flyktingpolitik. Andelen väljare som ville minska flykting-
mottagandet föll i själva verket från 50 till 43 procent åren 
2002–2015. Under perioden 2002–2006 minskade antalet 
asylsökande, men även då fördubblades SD, om än från 
en låg nivå.

Det här betyder inte att invandringsfrågan har saknat 
betydelse för Sverigedemokraternas ökning, men rimligen 
är förklaringen mer komplicerad än så.

I Futurionrapporten redovisas en undersökning av 
national ekonomen Sirus Dehdari om sambandet mellan 
antalet varsel om uppsägning och SD-resultaten i olika 
valdistrikt: nästan en tredjedel, 31 procent, av partiets 
 ökning 2006–2014 kan kopplas till lagda varsel.

Enligt en annan analys, genomförd av nationalekono-
men Charlotta Mellander, saknas dessutom statistiska 
samband mellan andelen utrikesfödda i en kommun och 
Sverigedemokraternas röstandel. Däremot finns ett säker-
ställt samband mellan stöd för SD och sådant som lägre 
andel högutbildade, lägre genomsnittlig inkomst och hö-
gre ohälsotal:

”Det är i kommuner där många människor har en sva-
gare ställning på arbetsmarknaden, och därmed förmod-
ligen större skäl till arbetsmarknadsoro, som stödet för 
Sverigedemokraterna är starkast.”

Tendensen är europeisk. Främlingsfientliga AFD, sensa-
tionen i senaste förbundsdagsvalet, har sin djupaste för-
ankring i östra Tysklands eftersatta regioner, där det bor 
relativt få invandrare.

Detta innebär inte att Carl Melin rekommenderar en 
stanna-världen-strategi utan import från länder med lägre 

En farlig synvilla
Tänk om föreställningen om flyktingpolitikens avgörande 
betydelse för Sverigedemokraternas stadiga tillväxt är en 
synvilla? Tänk om det är annat som har orsakat den höger-
populistiska drivhuseffekten?
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löner, utan automatisering och digitalisering, utan smutsi-
ga industrier som stängs av miljöskäl. Tvärtom. Det rör sig 
om dynamiska processer som – rätt utnyttjade – kan öka 
både välstånd och välfärd. Att försöka stoppa eller bromsa 
dem skulle bara göra alla fattigare och jobben ännu osäk-
rare. Och högerpopulisterna ännu starkare.

Likadant förhåller det sig med politisk anpassning till 
en högerpopulistisk dagordning: det vore kontraproduk-
tivt. Erfarenheten talar för att sådan anpassning bara kan 
bli temporärt framgångsrik. Nästan hela Danmarks poli-
tiska etablissemang har närmat sig Dansk folkeparti, som 
ändå har ökat i alla folketingsval utom ett. Man kan tala 
om en legitimerings- och normaliseringseffekt.

Istället argumenterar Melin för reformer, politiskt och på 
arbetsmarknaden, som kan dämpa oron, till exempel lägre 
trösklar för kompetensutveckling och bättre omställnings-
försäkringar. Till detta kan läggas behovet av en allmän 
översyn av ett trygghetssystem som baserats på normen 
att i stort sett alla är fast anställda. Så ser arbetsmarkna-
den inte längre ut.

En och annan till höger griper efter den imaginära re-
volvern när de hör begreppet: fördelningspolitik. Men ett 
effektivt bekämpande av den auktoritära populismen, det-
ta allvarliga hot mot den liberala demokratimodellen, för-
utsätter en fördelningspolitik anpassad till en ny tids krav, 
en politik befriad från socialdemokratiska pomperipossa-
reflexer i skattepolitiken lika väl som högeridéer om att 
hotet om fattigdom är det enda incitament som fungerar. 
Och detta förutsätter i sin tur, vilket Carl Melin framhål-
ler, breda lösningar och kompromisser som är uthålliga.

Genast inställer sig då frågan hur sådana förändringar 
skall kunna åstadkommas i en ekonomisk och politisk mil-
jö som är långt mer internationaliserad än när välfärds-
samhället växte fram som nationellt projekt.

På europeisk nivå skulle ett vitaliserat EU kunna mot-
verka spridningen av det nationalistiska och populistiska 
giftet. Det är grundtanken i en uppmärksammad strids-
skrift, Det nya inbördeskriget, av den tyska statsvetarpro-
fessorn Ulrike Guérot.

Resonemanget kan i dagsläget låta naivt och orealis-
tiskt, men hon efterlyser mer, inte mindre, överstatlighet, 
fast i former som levererar faktiska resultat. 

Enligt Guérot pågår en kulturkamp, ett ”inbördeskrig”, 
mellan högerpopulistiska ”identitärer” och ett Europavän-
ligt civilsamhälle. Och hittills har de förra haft det alldeles 
för lätt, ”för nationerna finns redan där och uppfattas som 
pålitliga medan ett socialt och demokratiskt Europa är 
okänd mark”. Det är just den marken som EU måste våga 
beträda. Alternativet är en successiv och reaktionär åter-
nationalisering av ett Europa, vars historiska normaltill-
stånd har varit krig och repression, det splittrade Europa 
som Vladimir Putin vill nättrolla tillbaka.

Denna kamp kan aldrig vinnas av demokratiskt anstän-
diga krafter om de ser det som sin mest angelägna upp-
gift att anpassa sig till en nationalpopulistisk agenda och 
samtidigt ignorera det verkliga problemet: att fler och fler 
medborgare berövas känslan av medborgerlig gemenskap 
och social trygghet.

Eller som Carl Melin formulerar det:
”Populisterna kommer alltid att vara bäst på att utnyttja 

människors oro.”
Något som både Stefan Löfven och Ulf Kristersson har 

anledning att begrunda ett halvår före valet.

MER ATT LÄSA

■ Populismens verkliga orsaker 
– om automatisering och andra 
förändringar i arbetslivet (Futu-
rion 2018:1) av Carl Melin.
■ Vad är populism? (Daidalos) 
av Jan-Werner Müller.
■ Det nya inbördeskriget. Ett 
öppet Europa och dess fiender 
(Daidalos) av Ulrike Guérot.

”På europeisk 
nivå skulle ett 
vitaliserat EU 
kunna motver-
ka spridning-
en av det natio-
nalistiska och 
 populistiska 
giftet.”

Inte för nära. FOTO:  CLAUDIO BRESCIANI
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Robotarna är här för att 
stanna och ta våra jobb
R omanen Fermis 

Filter utspelar sig 
i USA och Sverige 
år 2048. AI (arti

ficiell intelligens) har för
ändrat världen till nästan 
oigenkännlighet. Människ
or övervakas i varje steg 
genom chip under huden, 
infrastrukturen består 
främst av självkörande  
taxibilar men det finns 
även raketplan för den som 
vill färdas snabbt mellan 
världsdelarna. Köttet är 
konstgjort, ja i stort sett all 
mat är konstgjord. 

Eftersom automatise
ringen inneburit att större 
delen av alla vanliga jobb 
försvunnit lever de flesta 
på en form av basinkomst, 
motprestationen är att  
studera år efter år. 

Läskigt och fascinerande, 
men enligt författaren Al
fred Ruth har han försökt 
ge en positiv och hoppfull 
bild av framtiden, där ex
empelvis klimatproblemen 
lösts liksom försörjnings
frågan. I realiteten kan det 
alltså bli mycket värre, 
även om jag tänker att det 
vore snabbt marscherat  
att uppnå den nivån av 
högteknologisk tillvaro 
som beskrivs i romanen. 

Men visst är det en fiktiv 
beskrivning av framtiden, 
även om delar av den säk
ert är väldigt nära verklig

heten. Cirka 50 procent av 
dagens jobb i västvärlden 
väntas vara borta om 20 år 
på grund av automatise
ringen. Och även om nya 
kommer till är det ingen 
som tror att dessa nya yr
ken kommer att kompen
sera för dem som försvin
ner. 

Inte konstigt att folk blir 
oroliga! I kombination med 
globaliseringen och klimat
hotet är automatisering en 
av de främsta anledningar
na till att människor söker 
sig till populistiska, protek
tionistiska och nationalis
tiska rörelser. 

Detta gäller även Sverige. 
När omvärlden befinner sig 
i förändring som den en
skilda människan känner 
sig maktlös inför kan det 
kännas tryggt att försöka 
stoppa tiden – eller åt
minstone viss utveckling 
som man uppfattar som 
negativ. Detta är Sverige
demokraternas livsluft. 
Människors rädsla. 

Men rädslan för automati
seringen är delvis abstrakt 
och svår att sätta ord på, 
varför det är enklare att 
hemfalla åt enkla problem
beskrivningar med lika 
enkla lösningar. 

Samma mönster har  
skådats tidigare i historien. 
Ny teknik har alltid mötts 

med skepsis. Senast popu
lismen vann mark på flera 
platser samtidigt mer eller 
mindre oberoende av  
varandra var på 30talet, 
när depressionen bredde 
ut sig. 

Detta, och varför auto
matiseringen ter sig så 
skrämmande, beskrivs ut
förligt i rapporten ”Popu
lismens verkliga orsaker” 

författad av Carl Melin för 
tankesmedjan Futurion  
i våras. 

Med denna vetskap i bak
huvudet, om mänsklig 
psykologi och hur det sett 
ut rent historiskt, borde  
vi kunna förkasta diverse 
rådande teorier om varför 
SD har sådana framgångar. 
Som att det skulle bero på 

att de ignoreras, eller att 
de omskrivs för mycket,  
eller att tillvaron i största 
allmänhet skulle ha blivit 
sämre. Det finns heller  
ingen korrelation mellan 
stor invandring och ökad 
högerpopulism. Den kan 
vara lika stark i länder som 
knappt har någon invand
ring. 

Den som på allvar vill 
stoppa Sverigedemokra
ternas framfart i Sverige 
bör ta oron på allvar, och 
de faktiska orsakerna till 
den. Inte svälja SD:s pro
blemformuleringar som 
tyvärr gjorts i allt för stor 
utsträckning hittills. Där
emot formulera de stora 
samhällsutmaningar vi 
står inför och presentera 
lösningar eller åtminstone 
visioner om hur dessa  
utmaningar ska mötas  

och hur vi ska klara oss 
helskinnade ur dem. 

Att stoppa utveck
lingen är tyvärr inte 
ett alternativ. Den 
kommer snarare att 
öka takten för varje år 
som går. Vi kommer 

att bli mer beroende av 
globalt samarbete än nå
gonsin tidigare i historien 
om vi ska lösa klimatfråg
an. Att stänga gränser är 
ett säkert sätt att orsaka re
pression och ekonomiska 
problem. 

Det spås att hälften av de jobb som finns i dag kommer att ha tagits över av robotar om 20 år.   Foto: KicKi NilssoN

n Krönika | Populismens verkliga orsaker

”
I kombination med  
globaliseringen och 
klimathotet är  
automatisering en  
av de främsta an-
ledningarna till att 
människor söker 
sig till populistis-
ka, protektionis-
tiska och nationa-
listiska rörelser. 

Sofia 
Mirjamsdotter
sofia.mirjamsdotter@mittmedia.se
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MER PÅ
WEBBEN
n Läs mer på nätet  
och kommentera 
ledare och krönikor – gå in 
på allehanda.se/opinion 

Twitter
n Följ de 
 politiska redak-
törerna Tomas Izaias 
 Englund (lib) och  
Susanne Sjöstedt (S) på 
Twitter  under namnen  
@tomasizaias och @Solsjo

Repliker
n Repliker på texter publi-
cerade på ledarsidorna  
mejlas till respektive politisk 
redaktör. Övrig debatt och 
insändare hänvisas till  
Ordet fritt, ordet.fritt@ 
allehanda.se

När man följer den politis-
ka debatten kan man få för 
sig att det finns ett val mel-
lan att vara frisk och sjuk – 
rik eller fattig. ”Ansträng dig 
lite mer”. ”Du kanske borde 
fokusera mer på vad du 
KAN göra, i stället för på det 
du INTE kan göra”. 

Eller som Försäkringskas-
san kanske skulle formule-
ra det ”Något vanligen före-
kommande arbete där du 
kan sitta ner, inte röra vän-
sterarmen, inte utsättas för 
stress och där det inte krävs 
någon finmotorik borde det 
väl finnas …”

Då blir Riksrevisionens 
senaste rapport om sjuk- 

och aktivitetsersättning, 
vad man tidigare kallade 
förtidspension, en intres-
sant läsning.

Från att i en tidigare rap-
port konstaterat att Försäk-
ringskassan tidigare var lite 
för generösa med att bevilja 
sjukpenning åren 2009–
2012 (Revisionen bedömde 
då att många av dem som 
nekades ersättning faktiskt 
kunde återgå till arbete ut-
an tydliga negativa bieffek-
ter på deras hälsa) – konsta-
teras nu det motsatta. 

Riksrevisionen har valt att 
titta på gränsfallsärenden, 
svårbedömda ärenden där 
den som sökt lika gärna 

kunde ha fått ett positivt 
som ett negativt beslut – och 
slår fast att många av dem 
som nekats ersättning ham-
nat i ett djupt hål, både vad 
gäller ekonomi och hälsa. 

För personer som står allra 
längst från arbetsmarkna-
den har ett godtyckligt ne-
kande av sjukersättning 
inneburit 125 000 kronor 
mindre i årsinkomst jämfört 
med dem som beviljats er-
sättning. Gruppen har helt 
enkelt inte kunnat utföra ett 
arbete och få in en annan in-
komst. Samma grupp visar 
dessutom en kraftigt för-
sämrad hälsa som en konse-

kvens av den nekade ersätt-
ningen. 

Men, menar Riksrevisio-
nen, det betyder inte att 
problemet ligger i att För-
säkringskassans tjänstemän 

varit för hårda i sina bedöm-
ningar och tolkat reglerna 
för strikt – utan att reglerna 
helt enkelt numera är hår-
dare skrivna för att ge färre 
personer ersättning. 

Man får verkligen förutsät-
ta att Riksrevisionens rap-
port läggs till den utredning 
om sjukförsäkringen som 
pågår. Även om det inte  
råder något större enighet 
över partigränserna om 
sjukförsäkringen borde 
man kunna enas om ett 
sjukförsäkringssystem som 
i alla fall inte gör folk sjuka-
re. 

Susanne Sjöstedt

Vem är inte hellre frisk  
och rik än sjuk och fattig?

”
Visst borde man 
kunna enas om  
ett sjukförsäkrings-
system som i alla 
fall inte gör folk  
sjukare. 

n Ledare | Sjukförsäkringssystemet

Carl Melin
Carl Melin är filosofie doktor i statsvetenskap, 
forskningsledare på TCO:s tankesmedja Futuri-
on och socialdemokrat

Sluta ”dela människors oro”
D en socialdemo-

kratiska politi-
kern Lars Stjern-
kvist brukar säga 

att ”gladast vinner”. Det 
vill säga att de politiker 
som är gladast får flest rös-
ter. Jag tror att det ligger 
mycket i det.

Men den som följt svensk 
politik under de senaste 
åren har snarare mött dys-
terkvistar än glädje. Våra 
politiker från vänster till 
höger har målat Sverige i 
mörka färger.

Till och med regeringen, 
som borde vara nöjd, talar 
mest om problem och om 
att den ”delar människors 
oro”.

Och visst behöver politi-
ken tala om verkliga pro-
blem och samhällsutma-
ningar och sådana finns 
det. Men vi får inte glöm-
ma att det är mycket som 
också går bra.

Professor Jesper Ström-
bäck som ledde allians-
regeringens Framtids-
kommission har i en rap-
port visat att Sverige i de 
allra flesta internationella 
jämförelser hamnar i topp.

Vår samhällsmodell må  
ha brister men är ändå ett 
föredöme. Samtidigt är 
den svenska arbetslöshet-
en rekordlåg och proble-
met är snarare brist på ar-
betskraft. Statsskulden är 
den lägsta på 40 år och vi 
betalar nu av ordentligt  
på skulderna av tidigare 
decenniers underskott.

Men den som följer den 
svenska debatten hör väl-
digt lite om detta. Tvärtom 
talas det om systemkollaps 
och kaos. Och politikerna 

Stefan Löfven borde ingjuta hopp om framtiden i stället för att ”dela människors oro”.  FOTO: POnTus LundahL/TT 

n Krönika

vill hellre stämma in i den 
kören i stället för att tala 
om det som är bra. Egent-
ligen är det konstigt.

Den politiska historien 
visar att det är politiska rö-
relser som är optimistiska 
som går bra. När M på 70- 
och 80-talet övergav den 
gamla konservatismen för 
att under Gösta Bohman 
bli ett mycket mer liberalt 
parti strömmade väljarna 
till och M vann positionen 
som största borgerliga par-
ti.

S har gjort sina största 
moderna framgångar i val 
som präglats av optimism, 
1982, 1994 och 2002. Blair 
vann på att han ville göra 

Bara för att ett parti är i 
opposition och vill kritise-
ra den sittande regeringen 
går det att ha ett optimis-
tiskt budskap. När S 1994 
hade parollen ”Sverige kan 
bättre” ville de säga att 
Sverige är ett i grunden bra 
land som kan bli bättre. 
Även Labours ”Britain de-
serves better” var ett sätt 
kritisera den konservativa 
regeringen utan att vara 
dysterkvistar.

När Nya Moderaterna 
vann valet 2010 samman-
fattades budskapet tydligt 
av kampanjlåten Flyter: 
”om det flyter, låt det flyta” 
och ”om det funkar, låt det 
funka”.

Sången innehåll även 
meningen ”Bygg en moské 
baby, bygg gärna tre, baby. 
Låt ingen annan jävel kros-
sa din idé, baby”.

Jag tycker inte att politiker 
ska vara naivt optimistis-
ka. Men däremot peka på 
att det faktiskt går att för-
ändra politiken i position 
riktning med reformer och 
framtidstro.

Sluta ”dela människors 
oro” och ingjut i stället 
hopp om framtiden. Om en 
politiker säger att allt går åt 
helvete och en annan att 
det finns en väg till en bätt-
re framtid röstar jag myck-
et hellre på den senare. 

Storbritannien till ett ”ungt 
land igen” och Clinton på 
att ”rösta på hopp – inte på 
rädsla”.

Carl Melin, Futurions forskningsledare, 
doktor i stats vetenskap … är en av 
Sveriges skarpaste samhällsanalytiker.” 

Per T Ohlsson, Sydsvenskan

lokal debatt fredag 21 september 2018 ı 5Vad tycker du? Skicka din text till goteborg@etc.se

V alet är över och 
Sverige står inför nya 
politiska utmaningar. 
Tonen i valrörelsen 
har varit ovanligt 

hätskt och anklagelser om både 
det ena och det andra har cirku-
lerat i sociala medier. 

Nu har vi valt en ny riksdag be-
stående av 349 folkvalda represen-
tanter för hela vårt land. Repre-
sentanter inte bara för dom som 
bor här, utan även för demokratin 
och framtidstron. Det är dags för 
dom att axla den manteln och 
börja bygga upp framtidstron 
som har lyst med sin frånvaro i 
den senaste valrörelsen. 

Vi boR i ett av världens bästa 
länder, med en ekonomi som 
går bra och en arbetslöshet 
som är rekordlåg. Vi har alla 
möjligheter att ta oss an de 
utmaningar som finns i vårt 
land. Vi borde ha ett land fullt 
av stolthet och tillförsikt.

Populismen frodas när oron 
äter sig in folks hjärtan. TCo:s 

tankesmedja, Futurion konstate-
rar att det framförallt är män-
niskors oro för vad som händer 
på arbetsmarknaden – som för-
klarar den växande populismen. 
Det handlar inte om att Sverige 
har blivit mer främlingsfientligt. 
Vi har underskattat ekonomins 
och jobbens betydelse och över-
skattat andra faktorer, främst 
invandringen. Därför har också 
populisterna bemötts på helt fel 
sätt. Ett land som alltid siktar 
framåt ser ingen populism.

Den regering som tillträder 
efter höstens val ska föra Sverige 
in i 2020-talet. Det är dags för 
våra folkvalda att hissa segel och 
berätta att vi bor i ett fantastiskt 
land med massor av möjligheter.

Många av de beslut vi fattar 
de närmaste åren kommer att 
ha konsekvenser långt in i andra 
halvan av seklet, och då krävs 
utveckling och framtidstro. 
Hur tar vi bäst tillvara ny teknik 
och vetenskapliga framsteg? 
Vilken typ av utbildning krävs 
för morgondagens arbetsliv och 

samhälle? Hur ska klimatom-
ställningen genomföras? Hur ska 
våra relationer till omvärlden se 
ut när den globala ekonomin för-
ändras? Det finns många viktiga 
framtidsfrågor som kräver svar. 

NäR Vi HaR frågat våra medlem-
mar vad som var avgörande för 
deras val av parti kom ”att par-
tiet har en politik för att utveckla 
Sverige positivt” på första plats, 

följt av ”att partiet har bäst poli-
tik för att ge alla människor möj-
ligheter att lyckas”. Det är dags 
för våra nya folkvalda att rätta 
sig efter det. Sluta lyft upp alla 
problem och börja prata möj-
ligheter. Ta ansvar för att vi får 
en regering som ges möjlighet 
att styra Sverige på ett bra sätt. 
Samarbeta för Sveriges bästa!

Vi inom TCo vill bidra till en 
politisk debatt som fokuserar 
på hur vi stärker svensk utveck-
lingsförmåga, konkurrenskraft 
och välfärd. inom vårt intres-
seområde så ser vi tre områden 
där Sverige redan under nästa 
mandatperiod måste genomföra 
betydande reformer: 

Stärkt kompetensförsörjning 
med bättre möjligheter till 
utbildning genom hela livet. 
arbetsmarknaden förändras 
och vi måste ges möjlighet att 
förändras med den.

Ett mer hållbart arbetsliv ge-
nom satsningar på arbetsmiljö, 
trygghet och jämställdhet. Ska vi 
jobba längre, så ska vi också ha 

det bra på arbetsplatsen.
En bred skattereform. 
i TCo räds vi inte framtiden – 

vi vill däremot påverka den! Det 
är dags att prata om hur Sverige 
ska se ut imorgon! Vi vill föra 
den dialogen med er!

Styrelsen för TCo Göteborg
/ bRaNka DjukaNoViC SVENSSoN 

ordförande TCO Göteborg/Vårdförbundet 

/ kaTHaRiNa VoN SyDow 
vice ordförande TCO Göteborg/ 

Polisförbundet 

/ joHaNNa MaTTSSoN oCH  

DaNiEl källSTRöM
Fackförbundet ST 

/ kaTaRiNa olSEN oCH 

joaCHiM VaRGa
 Lärarförbundet, 

/ aNNa allaRD
Polisförbundet

/ aNNa joNSSoN oCH  

GaboR HajDu-RaFiS
 Unionen

/ iDa ERikSSoN oCH Niki bloMqViST 
Vision

/MaTS SVENSSoN 
Vårdförbundet

Våra medlemmar vill ha 
politiker som tror på Sverige

”Vi bor i ett av värl-
dens bästa länder, 
med en ekonomi 
som går bra och en 
arbetslöshet som är 
rekordlåg. Vi har alla 
möjligheter att ta oss 
an de utmaningar 
som finns i vårt 
land.”
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Det visar sig att 
just otrygghet i 
arbetslivet är en helt 
avgörande drivkraft för 
populistiska rörelser, som 
Sverigedemokraterna. 
Centerpartiets politik 
skulle alltså antagligen 
öka stödet för Jimmie 
Åkesson. ” 
Anders Lindberg, 
Aftonbladet,  
2 december 2018
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Den sjunde juni 1926 avgick 
 regeringen Rickard Sandler (S) 
efter en långvarig gruvarbetar-
strejk – Stripakonflikten –  

i Västmanland. Borgerligheten i dåti-
dens tvåkammarriksdag hade på grund 
av Stripa lyckats få majoritet bakom en 
politik som socialdemokraterna ansåg 
uppmuntrade strejkbryteri.

”Det är bättre att denna regering faller 
än att regeringsmakten lämnas att 
 förfalla” sa Rickard Sandler.
Göran Persson (S) citerade ofta 

 Sandler under regeringsförhandlingar-
na efter valet 2002. Man kan inte gå 
med på vad som helst bara för att få 
 sitta kvar vid makten. Visserligen hade 
Socialdemokraterna vunnit valet och 
fått nästan 40 procent men Miljöpartiet 
trasslade och ville ha ministerposter. 
När de fick nej försökte De gröna bilda 
en mittenregering tillsammans med 
Centern, Liberalerna och Kristdemo-
kraterna.

Men Göran Persson väntade ut dem 
alla. Sedan regerade han vidare med ett 
samarbetsavtal, det så kallade ”121 
punkts-programmet”, med Vänster-
partiet och Miljöpartiet. Även Stefan 
Löfven valde samma strategi när Annie 
Lööf (C) och Jan Björklund (L) presen-
terade sina så kallade ”kravlistor”  
i veckan. Centerns lista innehåller 
bland annat försämrat anställnings-
skydd, marknadshyror och sänkta skat-
ter för höginkomsttagare.

– De här kraven ska ses som tydliga 
krav för S att acceptera eller att för-
kasta för att vi ens ska kunna överväga 
om vi ska tolerera Stefan Löfven i 
statsministeromröstningen. Det är upp 
till S att begrunda de krav som vi kom-
mer att lägga fram till dem, sa Annie 
Lööf till DN.
- Jag är förberedd och partiet är för-

berett, svarade Stefan Löfven. För att 
sedan inte säga något mer.

Om Annie Lööf menar allvar med att 
Löfven ska lägga sig platt blir det ingen 
regering. Centerpartiets kravlista ligger 
väsentligt till höger om regeringen 
Reinfeldt och skulle kräva att Socialde-
mokraterna i princip byter ut sin politik 
mot Centerpartiets. Dessutom krävs 
 Jonas Sjöstedts (V) stöd i riksdagen så 
Socialdemokraterna skulle inte kunna 
få igenom politiken ens om de ville. Så 
varför agerar Lööf som hon gör? Förkla-
ringen är förmodligen att hon bluffar. 
Sanningen är nämligen att Annie Lööf 
egentligen inte har någon särskilt stark 
förhandlingsposition, lika lite som 
 Miljöpartiet hade det 2002. Hennes val 
står fortfarande mellan S och SD. Hon 
kan självklart fälla Stefan Löfven i veck-
an men vad händer sedan? 

Annie Lööf framstår som ärlig i sin 
avsky mot SD. Hon omger sig med en 
aura av principfasthet och vill repre-

sentera det moderna, öppna och kreati-
va Sverige. I valrörelsen kampanjade 
hon med unga coola entreprenörer som 
Isabella Löwengrip och skällde ut 
 Jimmie Åkesson i direktsändning. 
 Släpper hon nu fram SD till köttgrytor-
na kommer alla att se det som teater. 
Hon har inte längre det valet.

I Danmark såg vi i veckan vad som 
händer när man bjuder in högerextre-
mister i värmen. Där har den borgerliga 
regeringen just avslutat förhandlingar-
na med Dansk Folkeparti om nästa års 
budget. Samtidigt lanserades ett ”para-
digmskifte” i invandringspolitiken. 
Tanken är att flyktingar ska åka ”hem” 
om det blir fred i länderna de kom ifrån, 
även om de har integrerats i Danmark. 

De kommer med denna logik i princip 
aldrig att kunna bli danskar utan ska 
lämna landet – förr eller senare.

Regeringen och Dansk Folkeparti pre-
senterade även en ny kriminalpolitik.
– Vi har diskuterat kriminella utlän-
ningar mycket. Vi genomför ett för-
slag om en öde ö, där de ska place-
ras, säger Peter Skaarup, Dansk 
Folkepartis gruppledare.
Den öde ön ska fungera som 

ett slags interneringsläger inn-
an utlänningarna deporteras. På 

Dansk Folkepartis officiella Twitter-
konto har de lagt upp en liten tecknad 
film där en man i muslimsk klädsel körs 
ut till ön i en fiskebåt till ljudet av må-
sars skrik. Så ser prislappen för extrem-
högerns stöd ut i Danmark och Sveri-
gedemokraterna är knappast sämre för-
handlare. Detta vet Annie Lööf.

Det är självklart möjligt att Center-
partiets kravlista var en bluff, ett skam-
bud som syftar till att de ska kunna 
släppa fram en SD-stödd regering ledd 
av Ulf Kristersson och sedan försöka 
skylla på Socialdemokraterna. Men i så 
fall får vi snart reda på det. Mer sanno-
likt är att det var ett utgångsbud och 
starten på en förhandlingsprocess. I så 
fall finns det anledning att granska poli-
tikens innehåll. Centerpartiet vill helt 
ta bort anställningsskyddet i mindre 
 företag och lagstifta om löner för bland 
andra nyanlända under kollektivavta-
lens lägsta nivå. På en stor del av 
 arbetsmarknaden skulle människor  
i princip bli rättslösa samtidigt som 
 lönerna pressas nedåt. Förutom att 
 enskilda skulle drabbas kan de politiska 
konsekvenserna bli förödande.

I rapporten Populismens verkliga orsa-
ker har TCO:s tankesmedja Futurion 
gått igenom forskningen om samban-
det mellan ”arbetsmarknadsoro”, 
 människors rädsla att förlora jobbet 
och ställning på arbetsmarknaden, och 
 populismens framväxt. Det visar sig att 
just otrygghet i arbetslivet är en helt 
avgörande drivkraft för populistiska 
rörelser, som Sverigedemokraterna. 
Centerpartiets politik skulle alltså 
 antagligen öka stödet för Jimmie 
 Åkesson.
Antagligen har Annie Lööf gått på sin 

egen myt om att S gör vad som helst för 
makten. Men det finns en gräns när ett 
extra val är att föredra. 2002 var mot-
sättningarna inledningsvis stenhårda, 

Miljöpartiet ställde kabi-
nettsfråga på minister-
poster. Men eftersom 
ingen annan regering 
var möjlig blev det till 
slut Göran Persson. 

Kallast is i magen vann. 
På samma sätt finns 

egentligen inget 
 realistiskt alter-
nativ till Löfven i 
dag, inte om man 
vill stoppa SD. 
Och bollen ligger 
fortfarande där 

den legat hela 
 tiden – hos Annie 
Lööf.

”Om C menar allvar 
med att inte förhand-

la så blir det ingen regering

Den med kallast is i magen vinner

PRINCIPFAST Annie Lööf (C) vill vara företrädare för det unga, moderna och kreativa 
Sverige. En bastion mot SD:s slutenhet och nationalism. Samtidigt bedriver hon en arbets-
marknadspolitik som skulle göra människor mer otrygga och som antagligen skulle kunna 
öka Sverigedemokraternas stöd i väljarkåren.  Foto: PONTUS ORRE

Lööfs politik
kan göra SD
ännu större

Anders Lindberg
Politisk chefredaktör n anders.lindberg@aftonbladet.se

n 2 DECEMBER 2018
Centerpartiets val

Carl Melin,
Tidningen 
Ångermanland,
25 april 2018 
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SEMINARIUM 

Var går gränsen – det  
digitala arbetslivets  
effekter på livsbalansen
Futurion arrangerade ett seminarium om att gränsen 
mellan arbete och fritid delvis lösts upp. Vilka effekter 
får det på vår livsbalans och hur ska arbetsgivare och 
arbetstagare hantera både möjligheter och avigsidor 
som den ständiga uppkopplingen leder till? Från fors
karnas sida pekar man på behovet av ökad tydlighet 
på arbetsplatser när det gäller krav på tillgänglighet, 
epostkultur och digitala strategier. SVT Forum sände 
seminariet.

Panel: Kristina Palm, forskare på Karolinska  
Institutet, Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap 
vid Karlstad universitet, Calle Rosengren, universitets
lektor vid Lunds universitet. Samtalsledare: Per  
Lagerström, kommunikations ansvarig Futurion.

Panel: Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert  
Unionen, Ann-Therése Enarsson, vd Futurion och 
Stefan Sandberg, platschef Södra Cell i Mörrum.

24 januari

Veronica Magnusson,  
ordförande Vision, ställde 
en fråga till panelen

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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SEMINARIUM 

Vad är grejen med Sverige? 
– hur påverkas jobb och 
tillväxt av en geopolitiskt 
osäker omvärld? 
Sverige är ett öppet och omvärldsberoende land i en 
föränderlig omvärld. Klimatförändringar, internatio
nella säkerhetsfrågor, handelspolitik och geopolitiska 
förskjutningar är faktorer som det snabbt omställnings
bara, trendkänsliga och uppkopplade Sverige behöver 
förhålla sig till.

Panel: Karl Hallding, Co-Director Mistra Geopolitics, 
Ann-Therése Enarsson, vd Futurion, Kristian Skånberg, 
hållbarhetsekonom, SEI, Nina von Uexkull, freds och 
konfliktforskare vid Uppsala universitet, och Mikael 
Sandström, chefsekonom TCO. Samtalsledare: Eva 
Krutmeijer, kommunikationschef, Mistra Geopolitics och 
Per Lagerström, kommunikations ansvarig Futurion.

18 april

Nina von Uexkull, freds- och 
konfliktforskare Uppsala, 
universitet

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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SEMINARIUM 

Skev självbild –  
självuppfyllande profetia
Svensk ekonomi går bättre än på flera decennier, syssel-
sättningsgraden bland utlandsfödda är den högsta på 
flera år – trots de senaste årens stora migration. Vare 
sig regering eller opposition talar dock så mycket om 
det som går bra och mediebilden är ofta att Sverige 
har stora problem. Frågan är hur en dyster och mörk 
nulägesbild påverkar debattklimat och hur mediebilden 
formar våra strategiska framtidsval?

Panel: Marcus Weissenbilder, bitr. undersöknings
ledare SOMinstitutet, Ulrika Andersson, docent och 
medieforskare vid SOMinstitutet, Peter Wolodarski, 
chefredaktör Dagens Nyheter, Carl Melin,  
forskningsledare Futurion. Samtalsledare:  
Ann-Therése Enarsson, vd Futurion.

28 augusti
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SEMINARIUM 

Bland outsiders och  
osäkra insiders 
Under hösten arrangerades ett frukostseminarium med 
ett samtal om vad som krävs för en framtida arbets
marknad där framtidstron övervinner oron. Futurions 
forskningsledare Carl Melin presenterade en rad studier 
som visar på sambandet mellan hur människor som ser 
sin ställning på framtidens arbetsmarknad hotad, även 
tenderar att stödja populistiska partier. Ann-Therése 
Enarsson, vd Futurion, inledde seminariet.

Panel: Eva Nordmark, ordförande TCO,  
Erika Eliasson, Investor Relations Lendify,  
Patricia Kempff, chef Public Affairs ABB,  
Carl Melin, forskningsledare Futurion.
Samtalsledare: Per Lagerström,  
kommunikations ansvarig Futurion.

22 oktober

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Futurion tog under hösten fram guiden ”Vadå digital 
kompetens?”. Den är främst ett praktiskt verktyg och 
strategiskt diskussionsunderlag för den som vill få ett 
bättre grepp om hur digitaliseringen påverkar den  
egna organisationen, kompetensbehovet och synen  
på lärande. 

Guiden presenterar övningar som kan användas för att 
hitta svar i den digitala transformationen på vad som 
behöver göras, när det behövs och vem som behöver 
göra det. 

SKRIFT

Vadå digital kompetens? 
Den digitala transforma
tionen förändrar hur arbetet 
organiseras och hur det 
utförs och påverkar inte 
minst vad vi behöver ha för 
kompetenser. 

Guiden

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Annonsering Twitter

”�Chefen�bryr� 
sig�inte”
HUR SER ETT DIGITALT  
LEDARSKAP UT?  
 

    

”��Det�kostar�för� 
mycket”
  HUR BLIR EN FORTBILDNING 
EN INVESTERING?

”�Det�finns�inga�kurser� 
som passar”
HUR SKRÄDDARSYR NI ER DIGITALA 
KOMPETENSUTVECKLING?  

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

Futurion var i år partner med heldags
program på Internetdagarna 2018, som 
är en mötesplats för människor som 
formar internet – i dag och i framtiden. 

Partner på Internetdagarna

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Internetdagarna anordnas av IIS (Internetstiftelsen  
i Sverige). Varje november samlas omkring 3 000 del
tagare från hela landet för att inspireras, lära och 
nätverka.  

Futurion arrangerade olika aktiviteter på temat digital 
kompetens. Ann-Therése Enarsson inspirationstalade 
om utvecklingen av arbetsmarknaden, vilka krav som 
ställs på oss som individer och våra trygghetssystem. 
Sedan tog en panel ledd av Per Lagerström vid, som 
berättade om hur de jobbar i praktiken med digital  
kompetens. Dagen avslutades med en workshop 
baserad på guiden ”Vadå digital kompetens?”. 

Panel: Katarina Blomkvist, docent i entreprenörskap 
vid FEK, Uppsala universitet, Christian Landgren, VD 
och grundare Iteam, Camilla Carlell, utvecklings
chef CRM, ICA, Gunilla Dyrhage, förändringsledare, 
Arbetsförmedlingen. Flankeras av Per Lagerström 
och Ann-Therése Enarsson från Futurion. Annonsering LinkedIn

Ann-Therése Enarsson, vd 
Futurion, föreläste

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Teknikutvecklingen gör att innehållet i våra jobb föränd
ras i allt högre takt. Nya grepp för kompetensutveckling 
behövs och arbetsmarknadens parter bör tillsammans 
utforma en modell som möter behoven för det livslånga 
lärandet. Att ha uppdaterad kompetens är den vikti
gaste arbetslöshetsförsäkringen, och vi måste se på 
kompetens och lärande på ett nytt sätt. Det var några 
av aspekterna vi lyfte i debatten under året. 

Ny syn på  
kompetens och 
lärande behövs 
inför framtidens 
arbetsliv

Debattartikel, Dagens 
Samhälle, 31 maj 2018

Intervju Dagens Industri. Business Stories, 2 juli 2018
https://almedalen.businesstories.se/futurion/

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja

20  Verksamhetsberättelse 2018



Debattartikel, Realtid,  
5 september 2018

Debattartikel, Dagens Samhälle, 
3 april 2018

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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I jakten på framtidens kompetens och talanger måste vi 
leta på fler platser, skapa oväntade möten och hitta nya 
arenor. Den snabbt växande spelvärlden är en outnyttjad 
guldgruva för den som vill hitta digitalt uppkopplad, nät
verkande, flerspråkig och problemlösande kompetens.

Därför arrangerade Futurion Future Skills Lounge en 
plats på DreamHack Summer – en av världens största 
mötesplatser för över 50 000 esportare, gamers, 

16 juni

streamers, cosplay aktörer och speldesigners. 
I samarbete med Digitalt Innovationscenter, 
Yrkesjakten och Area Academy möttes såväl erfarna 
spelare som unga, företagare och arbetsförmedlare för 
samtal om framtidens kompetens och talangjakt. Och 
vilken roll spelvärlden kan spela. Till vår röda soffa bjöd 
vi in till samtal. Och sedan tog vi med oss de erfaren
heterna till Almedalen.

Future Skills  
Lounge

Programledare: Petter Sjöstrand, 
Area Academy och Per Lagerström, 
Futurion. Sidekick: Robin Furhat

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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INSPIRATIONSMÖTE OCH WORKSHOP

Gamechanger i talang 
och kompetensjakten
Allt fler får upp ögonen för att den som spelar spel 
också övar upp färdigheter som är användbara i 
arbetslivet. Den stora utmaningen är att få spelare 
och arbetsgivare att börja tala samma språk. Hur kan 
vi bli bättre på att förstå att hantera clutch fights i 
CS:GO är samma sak som att kunna hantera stress? Att 
late games i Fortnite kräver god strategisk och taktisk 
förmåga? Och att det inte går att vinna team fights i 
League of Legends utan att förstå gruppdynamik och 
rollfördelning? I ett samarbete mellan Futurion, Digitalt 
Innovationscenter och Area Academy bjöd Vercity in 
till ett inspirationsmöte och workshop om framtidens 
färdigheter och spelande för de som jobbar med kom
petensutveckling, rekrytering, matchning och lärande.

27 november

Tommy Ingemarsson, Area Academy, 
flerfaldig världsmästare i Counter Strike, 
samtalar med deltagare

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Under Almedalsveckan arrangerade vi 
två egna seminarier, var medarrangör av 
flera andra och medverkade dessutom 
i andra aktörers paneler och debatter. 
Här presenteras dels våra egna semi
narier, dels några smakprov på veckans 
aktiviteter.

På plats i Almedalen

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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SEMINARIUM 

Mobilförbud och böne utrop 
– ägnar sig politikerna 
åt samhällsproblem eller 
symbolfrågor? 
Teknikutvecklingen förändrar landskapet för olika 
grupper i samhället. Klarar politiken av att lösa verk
liga problem och framtidsutmaningar som jobben, 
välfärden och klimatet? Med utgångspunkt i rappor
ten ”Populismens verkliga orsaker” diskuterades poli
tikens förmåga eller oförmåga att hantera framtidens 
utmaningar. SVT Forum sände från seminariet.

Panel: Ulrica Schenström, politisk analytiker och 
tidigare statssekreterare på Statsrådsberedningen,
Mikael Sandström, chefsekonom TCO,
Amanda Sokolnicki, bitr. politisk chefredaktör, 
Dagens Nyheter, Carl Melin, forskningsledare 
Futurion. Samtalsledare: Ann-Therése Enarsson,  
vd Futurion.

Panel: Sigbritt Karlsson, rektor KTH, Ann-Therése 
Enarsson, vd Futurion, Camilla Wallander, vd  
Berghs School of Communications.
Samtalsledare: Per Lagerström, kommunikations
ansvarig Futurion.

2 juli

4 juli

SEMINARIUM 

YouTube, Yale eller mitt 
emellan – var och hur 
säkrar vi vårt framtida 
lärande? 
Ett samtal om framtidens kompetensutveckling, lärande 
och färdigheter, där dagens utbildningssystem behöver 
forma sin roll i ett framtida ekosystem med livslångt 
lärande och den ökande edtechsektorn.
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WORKSHOP

Spelvärlden – en game 
changer i talang och  
kompetensjakten – så 
utvecklar vi en ny spelplan 
för framtidens lärande  
och jobb.  
Vilka färdigheter tränar du upp när du spelar spel? 
Och hur kan både spelare och arbetsgivare bli bättre 
på att se de här färdigheterna? Tillsammans med 
Digitalt Innovationscenter och Area Academy tittade 
Futurion närmare på hur spelvärlden kan bli en game 
changer i framtidens jakt på talang och kompetens. I ett 
samskapande och kreativt möte bytte 40 personer idéer 
och erfarenheter om hur vi ska bli bättre på att upp
täcka och använda alla de färdigheter som spelandet 
ger. Färdigheter och kompetenser som många företag 
säger att de har svårt att hitta.

4 juli 

Medverkade gjorde bland  
andra: Tommy Ingemarsson, vd 
Area Academy, Pontus Slättman, 
vd WorldSkills Sweden, Hanna 
Elving, Vercity, Niclas Sigholm, 
vd Sigholmkonsult, Fredrik 
Söderkvist, digitaliseringsexpert  
Unionen, Beata Wickbom, 
HejDigitalt!, Ann-Therése Enarsson, 
vd Futurion, Jonas Jegers, försälj-
ningschef Företagsekonomiska 
Institutet.
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HACKATHON

Ett hackathon för smarta 
framtidslösningar  
Med lokalen fylld till bredden arrangerade initiativet 
Almedalen Weekend Framtidslandet tillsammans med 
Futurion – ett framtidshackathon där samhällsaktörer 
och opinionsbildare tillsammans hackade fram lös
ningar och prototyper för framtidens arbetsmarknad 
och lösningar på behovet av kompetensutveckling. 
Dessa presenterades för en jury som kommenterade 
förslagen. 

6 juli Panel: Lars Lööw, generaldirektör svenska ESFrådet, 
Edna Eriksson, vice ordförande MRstiftelsen,  
Ann-Therése Enarsson, vd Futurion.
Samtalsledare: Anna Olin Kardell.

Under dagen fokuserade  
samtalen på samhällsutmaning-
arna demokrati, arbetsmarknad 
och integration 

Jury: Ahmed Abdirahman, grundare Järvaveckan 
och The Global Village, Ishtar Touailat, Head of 
Innovation Incubation Tieto, Per Bolund, finans
marknads och konsumentminister samt biträdande 
finansminister (MP), Per Schlingmann, kommunika
tionsexpert, och Ann-Therése Enarsson, vd Futurion.
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MINGEL 

Samtal om framtiden,  
kollektivavtal och drömmar
Futurions vd Ann-Therése Enarsson modererade 
Unionens branschmingel den 15 november för medie 
och kommunikationsbranschen. Det är en bransch som 
har låg anslutningsgrad till kollektivavtal. Samtalen 
fokuserade på fördelarna med kollektivavtal, och om 
behovet och kunskapen om schyssta arbetsvillkor i en 
tuff bransch.

15 november

Intervju med Salazar Brothers; 
Sassa och Masse som grundade 
den legendariska hiphop-labeln 
Redline Records

Hiphopdrottningen Linda Pira 
uppträdde

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Deltagare: Nils Karlsson, vd Ratio, Sture Nordh, 
fd ordförande TCO, Ella Niia, fd ordförande HTF, 
Ann-Therése Enarsson, vd Futurion, Göran Johnson, 
fd ordförande Metall, Ulf Lindberg, tidigare närings
politisk chef Almega, Anders Hammarbäck, tidigare 
Finansförbundet, Anna Danielsson Öberg, journalist, 
och Gunilla Runnquist, Medlingsinstitutet.   

RUNDABORDSSAMTAL

Vilka är de utmaningar som 
framtidens parts modell ska 
möta och leverera mot?  
Partsmodellen, som innebär att parterna – dvs arbets
givare och fack – tillsammans löser hur arbetsvillkoren 
ska se ut genom kollektivavtal, har historiskt tjänat oss 
väl. Men vilka är de utmaningar som framtidens parts
modell ska möta och leverera mot?

Under året har Futurion arrangerat rundabordssamtal 
om partsmodellens utmaningar under rubriken ”Hur 
skapar vi ordning i och reda i framtiden?”. Unga entre
prenörer, giggare, erfarna fackliga företrädare, forskare 
och politiker har mötts för att diskutera och problematisera 
partsmodellens utmaningar och möjliga lösningar.
Samtalsledare har varit arbetsmarknadsjournalisten 
Anna Danielsson Öberg.

18 september
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Föreläsningar
Vi har blivit inbjudna av regioner, kommuner, företag, 
fackförbund och organisationer och besökt stora delar 
av Sverige under året, alltifrån Luleå, Borlänge, Uppsala, 
Jönköping, Växjö samt Malmö och Göteborg. 

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja

30  Verksamhetsberättelse 2018



FINSKA UTBILDNINGSDEPARTEMENTET,  
KONFERENS, HELSINGFORS

Per Lagerström, kommunikationsansvarig Futurion, talade 
på Teacher Education Forum Conference om framtidens 
färdigheter och om att den viktigaste uppgiften i fram
tidens lärarroll är att förbereda sina elever på att förlora 
jobbet och ständigt lära nytt. 

LÄRARFÖRBUNDETS KONGRESS,  
STOCKHOLM

Ann-Therése Enarsson, vd Futurion, inspirationstalade 
om framtidens färdigheter och vilka möjliga krav och 
utmaningar det kan innebära för framtidens lärarroll. 

25 oktober

5 november

29 november 

LO OCH IF METALL, SEMINARIUM  
OCH PANELDEBATT, GÖTEBORG

Ann-Therése Enarsson vd Futurion, Carl Bennet, indu
striman, Tobias Baudin, ordförande Kommunal och 
Sofia Granath, chef för strategi och produkt utveckling, 
Wireless Car AB, medverkade i ett samtal på temat  
”Nya Tider – Nya Jobb”.
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Ungas värderingar och 
innovationsförmåga 
på agendan 

Under året har vi deltagit i ett flertal samarbeten och 
samtal om hur nästa generations värderingar kommer 
att prägla arbetslivets utformning, om vikten av modigt 
ledarskap men också inspirerat och delat kunskaper 
med våra grannländer om hur vi rustar oss bäst inför 
den digitala transformationen.

Ann-Therése Enarsson,  
vd Futurion, föreläste om  
unga i arbetslivet
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WORKSHOP

Innovationsstiftelsen  
Nesta driver initiativet 
Digital Frontrunner 
Initiativet är ett samarbete med Google och tar fasta 
på hur länder som ligger långt fram i digitaliseringen ska 
klara av framtidens krav på kompetensutveckling med 
anledning av den starka teknik utvecklingen av AI.
 
Digital Frontrunner omfattar en serie högnivåworkshops 
och rundabordssamtal för ledande tjänstemän i 
Skandinavien, Baltikum och Benelux. 

Per Lagerström, kommunikationsansvarig Futurion, var 
inbjuden som inledningstalare vid ett expertmöte. Vi 
har deltagit vid några möten och delat med oss av våra 
erfarenheter och konkreta exempel på hur ett uppdaterat 
livslångt lärande kan utformas.

SEMINARIUM. KUNGL. INGENJÖRS-
VETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) OCH IVA:S  
STUDENTRÅD

Dagens unga i arbets
livet – vad kommer det att 
innebära?
Speglar företagens utveckling de värderingar som 
deras framtida medarbetare har? Vilket ledarskap krävs 
för att möta de nya generationerna? Är dagens unga 
naiva i sitt synsätt på arbete eller måste företagen för
ändra sin kultur för att säkerställa sin kompetensförsörj
ning? Om det och mycket mer debatterades inför  
ett fullsatt IVA.

5 november

18 september

Medverkande: Cecilia Molinder, vinnare av Female 
Leader Engineer 2016, moderator Obi Okolo, vice ord
förande IVA Studentråd, Ann-Therése Enarsson, vd 
Futurion, Carl-Henric Svanberg, preses för IVA och 
styrelseordförande Volvo, BP och European Round 
Table of Industrialists.

Per Lagerström, kommunikations-
ansvarig, Futurion, Olivia Chapman, 
Policy & Communications manager och 
Jack Orlik, Senior reseracher, Nesta
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Styrelse

Ägarna – TCO och TCO-
förbunden – har tillsatt  
Futurions styrelse.

Sören Holm, 
ordförande, 

tidigare kanslichef, 
Lärarförbundet 

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

Göteborgs universitet 

Torbjörn Bredin,  
kanslichef, TCO

Carl Benedikt Frey,  
Co-Director, Oxford Martin 

School vid University  
of Oxford

Britta Lejon,  
ordförande,  

Fackförbundet ST 
 

Elisabet Wahl, 
kursadministratör,  

SJFs Frilansjournalisters  
Serviceaktiebolag

Lena Georgsson Wirkkala,  
politisk sekreterare, Unionen
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