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Ann-Therése Enarsson,
vd Futurion

”Futurion sätter ljus på
behovet av att förenas
och inge framtidshopp”

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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FÖRÄNDRING, FÖRTROENDE
OCH FACKLIG FRAMTID
Som tankesmedja för framtidens arbetsliv har vi som
uppdrag att bidra med insikter och kunskap om de utma
ningar och möjligheter som tjänstemän i Sverige står inför.
Allt syftar till att ge medlemmarna och fackförbunden
möjlighet att staka ut rätt strategier för en ökad organisering
och bidra till ökad relevans av partsmodellen på sikt.
Det är långt till nästa val och därför är det ett bra
tillfälle att blicka långt fram, vidga perspektiven och sätta
framtiden i fokus. Det har vi gjort genom att börja titta
långt bakåt genom att sätta ljuset på de senaste århundradenas teknikskiften. Historien visar att med förändring
kommer hopp, utveckling och välstånd. Men med förändring
kommer också ofta oro för jobben. Just därför är det viktigt
att förstå de längre linjerna, motståndet och oron kopplat
till teknikutvecklingen.
Det är viktigt – inte bara för fackföreningsrörelsen utan
för hela samhället – att se och förstå hur digitalisering
och automatisering inte bara påverkar jobben utan också
förutsättningarna för demokrati. Därför har vi valt att
lyfta detta flera gånger under året, inte minst i Almedalen,
men också genom seminariet ”Teknikfälla eller innovations
motor – klarar arbetsmarknaden och demokratin automatiseringen?” Det är ett ämne som engagerar i samhälls
debatten, och våra insikter har fått stor uppmärksamhet
– inte minst genom vår essä i sociala medier.
Men är framtidsutvecklingen nattsvart? Nej det är
den inte, men utmaningar löser sig sällan av sig själva.
Möjligheten att ställa om och lära nytt samt att uppleva

en bro till framtiden som präglas av hopp och tro är
avgörande. Därför återkommer Futurion envist till
continuous learning. Vi har med SOM-institutet undersökt
attityder och trender till omskolning och lärande. I samarbete
med den engelska innovationsdrivna tankesmedjan Nesta
har flera spännande projekt om kompetensutveckling
tagit form. Också spelvärldens potential som lärande och
kompetensbank har belysts.
Sverige lyfts ofta fram som ett framgångsexempel vad
gäller omställning, inflytande och hög tillit. Mycket är
tack vare de svenska trygghets- och omställnings
systemen och den partsmodell vi har som är flexibel
och anpassningsbar till nya förutsättningar. Det är ett
ämnesområde som ofta behöver mer uppmärksamhet.
I samarbete med Unionen ställde vi oss därför frågan
”Vad är grejen med facket?”.
Med 2019 års arbete och insikter i ryggen och teknikens
möjligheter och utmaningar i framtidens horisont kan vi
i alla fall helt säkert slå fast att allting vi känner till är
under förändring. De förändringar Sverige står inför
ställer nya krav på politiken och arbetsmarknadens
parter. Vad behöver vi göra nu för att det ska bli rätt sen?
Vilka svaga signaler bör vi lyssna till? Kärnfrågan är ju hur
vi bygger ett resilient system och samhälle som skapar
trygghet. Vi ser framemot ett 2020 med samarbeten,
insikter och samtal om hur vi åstadkommer just det.
Ann-Therése Enarsson,
vd Futurion

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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FACKET I FRAMTIDEN – HUR
FRAMTIDSSÄKRAR VI PARTSMODELLEN?
Arbetslivet förändras och nya krav ställs på både arbetsmarknadens parter
och på politiken för att möta utvecklingen. Hur ser förutsättningarna ut för ett
fack i förändring? Perspektiv, fler röster, verktyg och nya tankar har brutits.

Seminarium – Vad är grejen med facket?
Inför en fullsatt sal lanserades den 15 februari rapporten
”Vad är grejen med facket?”. Samtalet berörde parts
modellens och fackföreningars betydelse i utvecklandet
av demokrati och välstånd men också utmaningarna
med organisering.
Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja

Panelen bestod av Martin Linder, ordförande Unionen,
Lotta Stern, vice vd Ratio, David Crouch, journalist
och författare till ”Bumblebee Nation – The Hidden Story
of the New Swedish Model” och Carl Melin, forskningsledare Futurion. Samtalet modererades av Ann-Therese
Enarsson, vd Futurion.
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Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja

Unionen
Under året uppdrog
Unionen åt Futurion att ta
fram två övergripande
kunskapsöversikter om
demokrati, fackets makt
och inflytande. Detta
utmynnade i två rapporter:
”Vad är grejen med facket?”
och ”Förena och förändra”.

Vad är grejen
med facket?
Om fackföreningar och partsmodellens
roll för demokrati och välstånd

Korta filmintervjuer producerades
med röster som kommenterade
rapporten med bl a Ulrika
Boëthius, förbundsordförande
Finansförbundet.

Framtidens
fack engagerar
Rapporten, panelsamtalet och
podden har gett upphov till
uppmärksamhet både i
traditionella och sociala medier.
SvD:s Janerik Larsson, Dagens
Arena och en mängd magasin
skrev om rapportens innehåll.

Rapport: Vad är grejen med facket?
– Om fackföreningar och partsmodellens
roll för demokrati och välstånd
Syftet med rapporten var att belysa den forskning
och övrig kunskap rörande fackföreningar som finns,
och vilken betydelse för demokrati och välstånd
fackföreningar har och har haft.
I kunskapsöversikten ställs frågor till läsaren, och i
varje kapitel lyfts ett framtidsperspektiv som lämpar
sig utmärkt för workshop format.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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EN NY PODCAST OM
FACKET OCH DEN
SVENSKA PARTSMODELLEN
Den 14 mars lanserade
Futurion en ny podcast
”Vad är grejen med
facket?” med röster om
fackliga utmaningar.
Arbetsmarknadsjournalisten Anna
Danielsson Öberg och Ann-Thérese
Enarsson, vd Futurion är programledare
och gäster har varit opinionsbildare och
unga beslutsfattare. Deras röster bidrar
med olika perspektiv till idédebatten
om framtidens fack, demokrati och
välstånd. Ämnena har varit organisering,
digitalt engagemang och demokrati.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Elin Ylvasdotter, tidigare
ordförande S-studenter, nu
kommunikationsansvarig på
Tankesmedjan Tiden. Sara
Damber, grundare av Playing
for Change och Youth2020, som
återuppfinner demokratin för
en ny tid och generation. Maja
Stridsberg, styrelseledamot i
Kodcentrum, en förening som
stärker den digitala demokratin.
Veronica Magnusson,
förbundsordförande fackförbundet
Vision, Victor Bernhardtz,
expert på plattformsekonomi
vid fackförbundet Unionen.
Lotta Stern, vice vd för
forskningsinstitutet Ratio
som tittat särskilt på förutsättningarna för organisering.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Rapport: Förena och förändra – Om facklig organisering i framtiden
Idéburen och politisk organisering handlar om att förena och förändra. Det är
viktigt för alla idéburna organisationer att ständigt lyssna och söka nya vägar
för engagemang, just för att vara relevanta och trovärdiga på sikt. Syftet med
kunskapsöversikten var att bidra till den utvecklingen.

I inspirationspanelen deltog Victor Börjesson, shaman i World of Warcraft och fd vd BostadDirekt, Maja Stridsberg,
senior rådgivare på pr-byrån Westander, initiativtagare #sistabriefen inom metoo-rörelsen, Johanna Nilsson, föreläsare,
författare, influencer Slow fashion och initiativtagare Klimatklubben samt Martin Linder, förbundsordförande Unionen.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Hackinarium: #-tags, influencers och medlemsmöten
Den 24 april arrangerades ett hackinarium med
en presentationsdel av rapporten ”Förena och
förändra” och en inspirationspanel med avslutade
workshop.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Skrift: #-tags, influencers
och medlemsmöten
Hackinariets insikter
dokumenterades i form av
en inspirationsskrift som
kan användas fristående
som arbetsmaterial och
kunskapsinhämtning.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja

Inspirationsfilmer:
tre kortfilmer producerades för
sociala medier om organisering:
LOL, OMG, WTF – tre saker som
engagerar.

Foto: Lukasz Kobus
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Bortom den sociala pelaren – inspel till den nya EU-kommissionen
Allan Larsson, bland annat tidigare generaldirektör EU-kommissionen
och finansminister (S), har i uppgift att sammanställa ett inspel till
den nya EU-kommissionen. Futurion har varit värd för dessa möten
och deltagit i de breda samtalen som samlade ett 20-tal forskare,
företrädare för myndigheter och organisationer.

Forskarsamtal med en bred
tvärvetenskaplig representation,
medverkar gör bland andra:
Maria Albin, professor KI
Nils Karlson, professor
Linköpings universitet, vd Ratio
Christopher Mathieu,
docent Lunds universitet.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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SKILLS OCH LÄRANDE –
HUR FÅR VI DET ATT HÄNDA?
Behovet av och möjligheten till kompetensutveckling är centralt för det
nya arbetslivet. Även attityderna till omskolning och lärande är viktiga när
alltfler behöver lära om och lära nytt. Mindset, nanolearning och gaming
är exempel på hur vi får till det livslånga lärandet.
Futurion fortsätter att vara tankepartner, knowledge
partner, till oberoende brittiska tankesmedjan Nesta.
Nesta arbetar för att få innovation att växa och för
att identifiera morgondagens samhällsutmaningar.
Samarbetet innebär bland annat deltagande i Digital
Frontrunners som är en serie högnivå-workshops för
ledande tjänstemän i Skandinavien, Baltikum och
Benelux i samarbete med Google.

Futurion delar insikter på Nestas blogg och nyhetsbrev.
Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja

NESTA – FutureFit
Projektet FutureFit handlar om att ”empowering workers
with the skills they need for tomorrow”, vilket syftar till
att identifiera vilka digitala färdigheter som behövs
i olika branscher samt vilka utbildningsmetoder som
fungerar bäst. Detta ämnar Nesta göra i samarbete
med fackföreningar och tankesmedjor i Nederländerna,
Belgien, Finland, Danmark och Sverige. Futurion är nod
för Sverige och projektet genomförs med Unionen, Vision
och Finansförbundet.
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Internetstiftelsen och GoTo10
Under Internetstiftelsens fokusvecka den 5 – 7 mars om mångfald
deltog Futurion med flera aktiviteter. Det ena var ett seminarium och
workshop på ämnet “Delivering digital skills for an inclusive future
of work” i samarbete med Nesta och Digital Frontrunners. Det andra
seminariet ”Våga bli obekväm – så kan vi sluta anställa oss själva”
utvecklade fjolårets idé om ett obekvämlighetsindex.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Framtidens
färdigheter
En podd från Futurion

Podcasten Framtidens färdigheter
Vår podcast om lärande och kompetens har fortsatt att
locka lyssnare under året. Med det livslånga lärandet som
utgångspunkt har vi bjudit in gäster till samtal om hur vi
rustar oss för framtidens arbetsliv och inspireras av nya
metoder och verktyg.

Vi har mött Sveinung Skaalnes, vd CoLearn som bygger lärande
organisationer, Matti Olovsson, vd på Junglemap som utvecklar
nanolärandet och ser lärandet som en process, Karin Bjerde,
affärsutvecklingschef på Edtech-bolaget Kognity som digitaliserar
läroböcker och Magdalena Gerger (bilden), vd på Systembolaget
som har ett eget Lärcenter för sina medarbetare.

Seminarium den 23 maj: Dags att sadla om?
– svenska folkets syn på omskolning i en tid av förändring
SOM-institutet presenterade en ny studie som har gjorts i
samverkan med Futurion om svenska folkets syn på arbetslivet
med fokus på just kompetensutveckling. Behovet av kompetens
utveckling är stort, men de undersökningar som görs visar att
de flesta inte får den fortbildning som de behöver.

ESSÄ:

Sadla om eller fylla på?

– förutsättningar för framtidens
kompetensutveckling och omskolning
Carl Melin skriver om svenska folkets
inställning till kompetensutveckling, omskolning och fackens och arbetsgivarnas roll och
ansvar. Han redovisar ett antal studier från
SOM-institutet vid Göteborgs universitet och
en opinionsundersökning från Novus.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Ann-Therese Enarsson
vd

Carl Melin
forskningsledare
Tankesmedjan Futurion

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja för framtidens yrkesliv

Öppet brev till Stads
minister Stefan Löfven.
Det gör så ont att se min
bonusson sedan flera år
brytas ned av det svenska
systemet.
Jag och min familj tog
emot en 13årig pojke i vårt
hem i november 2015. En
liten, ensam, trött, rädd
och osäker pojke som i två
månader varit på flykt utan
familj eller andra vuxna.
Han hade ingen aning om
var han kommit. Landet
Sverige var det land som

smugglarna hade bestämt.
Allt var nytt – landet, språ
ket, kulturen och människ
orna.
Vår bonusson har gjort
allting rätt. Närvaron i
skolan var 100 procent.
Han fick snart börja i van
lig klass. Han träffade en
svensk flicka. Fotbollen
gick utmärkt, med agenter
som hörde av sig. Han prov
spelade för storlag som IFK
Göteborg och IFK Norr
köping. Han gick ut årskurs
9 med godkända och finfina

betyg som tog honom in på
barn och fritidsprogram
met och även fotbollsgym
nasiet. Vilken lycka! Han
var glad, började känna sig
trygg och hade glimten i
ögat och var omtyckt.
Men så i januari i år kom
första avslaget. Efter mer
än tre år! Sedan kom andra
avslaget ganska snabbt
efter. Han dippade något
men lyckades ändå komma
igen och avslutade första
året på gymnasiet med
godkänt i alla ämnen. Hans

lärare skrev: ”Det finns
ingen som kämpar så som
han!” Vi ägnade många tim
mar åt läxor på kvällarna
under hösten och våren då
han har lång väg till skolan.
Han avslutade vårterminen
med flaggan i topp.
Så några veckor in på
sommarlovet kom det tred
je avslaget och min bonus
son rasar fullständigt. Han
bryts ned. Han är ledsen,
frustrerad, arg och paniksla
gen. Han vill vara kvar här.
Det här är hans hem sedan

13 års ålder, i det land där
han har gjort allting rätt.
Allt är så otroligt orätt
vist! Att se hur han bryts
ned gör så förfärligt ont
– ett barn, då 13 år och som
snart skall fylla 17. Vi tog
emot ett barn i vårt hem
som välkomnades med
öppna armar. Stefan Löfven
varför gör vi så här mot
barn och varför gör man så
här med oss?
Marie Hedlund
Smögen

Torsten Bengtsson (S)
Olle Törnquist (S)

Sjöbodar – kontroversiella
byggnader.
Bild: Hasse Holmberg / TT

forskarna Carl Benedikt Frey
och Michael Osborne en mycket
uppmärksammad artikel om att
ungefär hälften av alla jobb som
finns i dag går att automatisera. I
grunden går alla jobb där det går
att definiera alla arbetsmoment
att ersätta med en maskin. I verkligheten handlar det dock inte
om att jobb försvinner så mycket
som att jobb förändras.
I OECD:s senaste rapport har
de beräknat att 14 procent av
jobben kommer bli helt automatiserade medan 32 procent
av jobben kommer förändras
signifikant inom en snar fram-

tid. Men det skapas också nya
jobb. Den som i dag läser platsannonser ser jobbtitlar som
våra föräldrar – och många av
oss själva – inte kan förstå överhuvudtaget.
Teknikutvecklingen är dock inte
oproblematisk. Människor ställer inte om lika snabbt och lätt
som tekniken. Det nya arbetslivet kräver att vi skaffar oss
nya färdigheter och utvecklar
de gamla.
Om vi inte gör det kan vi inte
behålla våra gamla jobb – eftersom dessa förändras – och än

UNT Debatt
Så skriver du
Debattinläggen kan ha
längderna 2500, 3500,
4500 eller 6000 tecken,
inklusive mellanslag.
Formatera inte texten.
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Bifoga helst en högupplöst porträttbild på
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debatt@unt.se med så
god framförhållning som
möjligt. Hör gärna av dig
redan när du planerar
artikeln.
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Undvik pdf.
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Det här är viktigt och det är bråttom. Rätt hanterat skapar digitaliseringen ett bättre samhälle
och mer välstånd. Men fel hanterat kommer automatiseringen inte bara att skapa vinnare
utan också många förlorare.
Det centrala är en fungerande
omställning vilket framför allt
handlar om ett system för ett
livslångt lärande.
ANN-THERESE ENARSSON
CARL MELIN

Men att lita på dessa produktionsforskare när det gäller
helheten för landets skogar är
verkligen som att sätta geten
som trädgårdsmästare. För dem
är ökad skogsproduktion svaret

Professorer ser träden men missar skogen
■■ Detta är en replik på ett
tidigare inlägg, Skogens
kolförråd minskar ej (24/8).
Texterna finns under
vk.se/opinion

på alla problem och klimatförändringarna passar utmärkt
som skäl till att öka avverkningarna ännu mer.
Deras brister, och kanske
okunnighet, när det gäller biologi och ekologi visas bland annat
av att de inte med ett ord nämner ett av de andra stora miljöproblemen i Sverige och världen. Det gäller utarmningen av
mångfalden. Mängder av arter
har redan utrotats och listan
över hotade arter blir allt längre, inte minst i våra skogar.
Oförmågan att se skogen som
en helhet gör det mycket farligt att låta smala experter, som

SLU-professorerna, göra analyser som sedan kan locka beslutsfattare till felaktiga beslut.
Klimatforskarna, men framför
allt forskare med biologisk och
ekologisk kunskap, hävdar att
det är viktigt att bevara många
av de gammelskogar som finns
kvar. Skälen är flera, inte minst
för att bevara en kontinuitet som
gynnar en bred fauna och flora,
något som faktiskt också anses
viktigt för att kunna stå emot klimatförändringarna.
Sverige är ett av de länder i
världen som har avverkat största andelen av sin skogsareal.
Det sägs att Sverige ligger i topp
när det gäller avskogning, en
slutsats som brukar göra skogsbrukets representanter upprörda eftersom återplanteringen är
framgångsrik och nya träd växer upp.
Problemet är att dagens storskaliga kalhyggesbruk inte

lämnar efter sig skogar utan
biologiskt utarmade plantager,
därmed sker faktiskt en avskogning även i vårt land.
Det SLU-professorerna inte
heller nämner är att en stor del
av det som avverkas i dag blir till
bland annat kortlivade pappersprodukter. Det innebär att kolet
frigörs mycket snabbt och bidrar
till klimatförändringarna.
De har rätt i att trädråvaran
har en viktig roll i att bland annat ersätta oljebaserade produkter. Att det skulle ske storskaligt är en dröm som näringen
upprepar så ofta som möjligt för
att övertyga omvärlden, så även
professorerna. Sanningen är att
man till stor del förlitar sig på
en teknik som delvis funnits i
hundra år utan att slå igenom
och så lär det fortsätta så länge
den billiga oljan finns.
Och egentligen, vad spelar det

för roll om en onödig plastgrej
är olje- eller biobaserad …
En slutsats är nämligen att
minskad konsumtion hos oss
vä (r) sterlänningar är bland det
viktigaste för oss enskilda och
samhället att åstadkomma. För
professorerna är konsumtionsproblemet bara värt en bisats.
En annan slutsats är, att för att
bevara stabila ekosystem som
klarar extrema vädersituationer, bör de små arealer gammelskogar som finns kvar omedelbart skyddas från dagens
storskaliga kalhyggesbruk.
Avslutande slutsats är att i
stället för att lobba för skogsindustrin bör skogsprofessorerna
ägna forskartid åt att utveckla
en skogsskötsel som kan bedrivas utan att utarma skogsekosystemen.
ROLF SEGERSTEDT

journalist med skoglig inriktning och författare till
boken Varningsrop över hyggeslandet
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tänker sig att bygga regeringsmakten på det.

Östra Småland (socialdemokratisk)

w

Inrikesminister Mikael Damberg (S) i ett pressmeddelande
med anledning av att SD inte är inbjudet till veckans samtal om
gängskjutningarna.

DEBATT. Automatisering

Människor ställer inte om lika
snabbt och lätt som tekniken.
Det nya arbetslivet kräver att
vi skaffar oss nya färdigheter
och utvecklar de gamla,
skriver Ann-Therese Enarsson
och Carl Melin.

Robotar kan hjälpa människor att utföra allt fler sysslor men vi får inte glömma bort dem som konkurreras bort, skriFOTO: JESSICA GOW/TT
ver artikelförfattarna.
I OECD:s senaste rapport har de
beräknat att 14 procent av jobben
kommer bli helt automatiserade
medan 32 procent av jobben kommer förändras signifikant inom en
snar framtid. Men det skapas också
nya jobb. Den som i dag läser platsannonser ser jobbtitlar som många
av oss och våra föräldrar inte kan
förstå.
Teknikutvecklingen är dock inte
oproblematisk. Människor ställer
inte om lika snabbt och lätt som
tekniken. Det nya arbetslivet kräver
att vi skaffar oss nya färdigheter och

utvecklar de gamla. Om vi inte gör
det kan vi inte behålla våra gamla
jobb – eftersom dessa förändras –
och än mindre konkurrera om de
nya jobb som skapas.
Det är framför allt utvecklingen av
AI som gör att det inte bara är traditionella fabriksjobb som automatiseras utan nu utmanas typiska tjänstemannayrken som innefattar arbetsuppgifter som finansiell analys,
revision och medicinska diagnoser.

• Det måste finnas ekonomiska
och praktiska möjligheter att ”byta
spår” under hela arbetslivet – även i
högre ålder än i dag.
Det här är viktigt och det är bråt
tom. Rätt hanterat skapar digi
taliseringen ett bättre samhälle
och mer välstånd. Men fel hante
rat kommer automatiseringen
inte bara att skapa vinnare utan
också många förlorare. Det cen
trala är en fungerande omställ
ning vilket framförallt handlar
om ett system för ett livslångt
lärande.

V

ärldsbanken konstaterade nyligen att
automatiseringen
stöper om vårt
arbetsliv och arbetssätt
i grunden. Teknikutveckling har
vi alltid haft och det är bra. Den
skapar jobb och välstånd och gör
våra liv rikare och bekvämare.
Även om vi ibland tänker att det
var ”bättre förr” är det ytterst få
som vill stänga ned internet, byta
ut sin bil mot en Saab V4 eller
installera en fast telefon med
tillhörande förlängningssladd.
Telefonsamtal är endast en
mycket liten del av det som vi
idag använder våra telefoner till,
våra bilar hjälper oss att parkera
och ytterst få sätter upp nya
hyllor för CD-skivor i sina
vardagsrum.
Drivkraften i teknikutvecklingen
är framförallt automatiseringen
som helt enkelt innebär att
arbetsmoment som tidigare
utfördes av människor i stället
utförs av maskiner. Under
huvuddelen av 1800- och
1900-talet behövde dock dessa
maskiner hanteras av människor.
Det teknikskifte vi ser nu – digitaliseringen och utvecklingen av

Även om vi ibland tänker att det var ”bättre förr” är det ytterst få som vill stänga ned internet, byta ut sin bil
mot en Saab V4 eller installera en fast telefon med tillhörande förlängningssladd, skriver Ann-Therese
Enarsson och Carl Melin.
FOTO: BERTIL ERICSON/TT
artificiell intelligens (AI) – innebär
att även den typen av arbetsuppgifter byts ut och förändras.
Människostyrda maskiner ersätts
av datorstyrda robotar.
För sex år sedan skrev Oxfordforskarna Carl Benedikt Frey
och Michael Osborne en mycket
uppmärksammad artikel om att
ungefär hälften av alla jobb som
finns i dag går att automatisera.
I grunden kan alla jobb där det går
att definiera alla arbetsmoment
att ersätta med en maskin.

I verkligheten handlar det dock
inte om att jobb försvinner så
mycket som att jobb förändras.
I OECD:s senaste rapport har de
beräknat att 14 procent av jobben
kommer bli helt automatiserade
medan 32 procent av jobben
kommer förändras signifikant
inom en snar framtid. Men det
skapas också nya jobb. Den som
i dag läser platsannonser ser
jobbtitlar som våra föräldrar –
och många av oss själva – inte
kan förstå överhuvudtaget.

Teknikutvecklingen är dock
inte oproblematisk. Människor
ställer inte om lika snabbt och lätt
som tekniken. Det nya arbetslivet
kräver att vi skaffar oss nya
färdigheter och utvecklar de
gamla. Om vi inte gör det kan
vi inte behålla våra gamla jobb –
eftersom dessa förändras – och
än mindre konkurrera om de nya
jobb som skapas.
Det är framför allt utvecklingen
av AI som gör att det inte bara är
traditionella fabriksjobb som

besökare ska komma till Karlstad
och Värmland.
Sedan flera år betraktas
besöksnäringen som en av de
svenska basindustrierna och utan
tvekan till en av de med störst
betydelse när det gäller tillväxt
och att generera arbetstillfällen.
I det nationella perspektivet är
Värmland ett län som ligger i
framkant.
När Tillväxtverket presenterade turismens nationella bokslut
för 2018 så hade Värmland den
största ökningen av kommersiella
gästnätter i hela Sverige, och när
SCB sammanställde sin statistik
så har Karlstad en av landets bästa
beläggningar med 71,7 procent
vilket är detsamma som 337 000
belagda rum. Alla dessa besökare

genererar en intäkt som är minst
sagt respektingivande och det
berör såväl hotell som restauranger, shopping, transporter,
och genererar en betydande
mängd arbetstillfällen och
skatteintäkter.
Betraktar vi det i ett längre
tidsperspektiv för just internationellt flyg, så genererade
enbart Frankfurtlinjen 31 000
gästnätter i Värmland under
2015 och 2016, och de samhällsekonomiska effekterna är knappt
överskådliga.
Med engagerande besöksmål
som Sandgrund Lars Lerin och
Wermlandsoperan, med en stark
upplevelseindustri i form av
konserter och evenemang och
med Karlstad CCC som attraktiv

mötesanläggning, så har vi alla
förutsättningar att attrahera
besökare. Det får dock inte vara
svårare att ta sig hit än till
konkurrerande destinationer.
För oss aktörer i besöksnäringen
är flygplatsen en lika nödvändig
och självklar del av infrastrukturen
som vägnätet och tåglinjerna. Ska
Karlstad och Värmland fortsätta
vara en attraktiv plats att besöka,
ska vi ha en fortsatt bra utveckling
och ska vi kunna generera viktiga
arbetstillfällen, så måste det vara
rimligt lätt att ta sig hit och då är
fungerande flygförbindelser en
självklarhet.

automatiseras utan nu utmanas
typiska tjänstemannayrken som
innefattar arbetsuppgifter som
finansiell analys, revision och
medicinska diagnoser.
Det är därför dags att få bred
samsyn på en rad viktiga
områden för att vi ska kunna
möta framtidens jobb:
l Skolan måste förbereda
människor för ett arbetsliv där
man behöver byta jobb flera
gånger.
l Ett nytt mind-set för lärande
hos såväl organisationer som
individer behövs.
l Det måste finnas ekonomiska
och praktiska möjligheter att
”byta spår” under hela arbetslivet. Även i högre ålder än i dag.
Det här är viktigt och det är
bråttom. Rätt hanterat skapar
digitaliseringen ett bättre
samhälle och mer välstånd.
Men fel hanterat kommer
automatiseringen inte bara att
skapa vinnare utan också många
förlorare. Det centrala är en
fungerande omställning vilket
framförallt handlar om ett
system för ett livslångt lärande.

Debattartiklar
publicerade under
"
augusti och september
Besöksnäringen växer och behöver flygplatsen
Replik: S prioriterar ökad
trygghet
i flera
landsortstidningar,
om behovet av
Å
kompetensutveckling.
Därutöver ett flertal
intervjuer och citat
i övrig press.

För sex år sedan skrev Oxford
forskarna Carl Benedikt Frey
och Michael Osborne en mycket
uppmärksammad artikel om att
ungefär hälften av alla jobb som
finns idag går att automatisera.
I grunden kan alla jobb där det
går att definiera alla arbets
moment att ersätta med en
maskin. I verkligheten handlar
det dock inte om att jobb för
svinner så mycket som att jobb
förändras.

REPLIK: SKOGSBRUK OCH KLIMAT
■■ Skogsprofessorerna Högberg
och Lundmark demonstrerar en
fenomenalt ensidig syn på skogsbruket och klimatfrågan.
De fakta de lägger fram kring
bland annat kolinbindning
stämmer säkert för dagens ensidiga storskaliga skogsbruk.
Det har varit en framgångssaga
då det gäller volymen växande
trädstammar.
Problemet är att deras slutsatser bara gäller träd, skogar ser
de inte. I skogsprofessorernas
värld är mängden producerad
fibervolym det enda som räknas. Det är det de får betalt för
att forska kring och det har de
gjort med den äran.
Det kan vi se i det ensidiga
hyggeslandet som växer runt
omkring oss dagligen, inte minst
här i Västerbotten.

Drivkraften i teknikutvecklingen
är framförallt automatiseringen
som helt enkelt innebär att arbetsmoment som tidigare utfördes av
människor i stället utförs av maskiner. Under huvuddelen av 18- och
1900-talet behövde dock dessa
maskiner hanteras av människor.
Det teknikskifte vi ser nu – digitaliseringen och utvecklingen av artificiell intelligens (AI) – innebär att
även den typen av arbetsuppgifter
byts ut och förändras. Människostyrda maskiner ersätts av datorstyrda robotar.
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CITERAT.
KLIPPT UR PRESSEN.
INRIKESMINISTERN. Genom att uttalat utestänga
Regeringens inställning till samarbete Sverigedemokraterna från dessa organiserade aktiviteter
borde han ha kunnat räkna ut med sin värderade bakdel
med SD är känd. Det är beklagligt om att
han skulle få kritik av Moderaterna och Kristdemoandra partier väljer att göra samarbetet mot kraterna. Damberg borde ha förstått att dessa två
är beredda att göra allt för att normalisera det
gängvåldet till en fråga om SD:s deltagande. partier
högerextrema partiet, eftersom de parlamentariskt

”

Nya krav på framtidens arbetstagare

Artificiell intelligens
Världsbanken konstaterade nyligen
att automatiseringen stöper om
vårt arbetsliv och arbetssätt i grunden. Teknikutveckling har vi alltid
haft och det är bra. Den skapar jobb
och välstånd och gör våra liv rikare
och bekvämare.
Även om vi ibland tänker att det
var ”bättre förr” är det ytterst få
som vill stänga ned internet, byta ut
sin bil mot en Saab V4 eller installera en fast telefon med tillhörande
förlängningssladd. Telefonsamtal
är endast en mycket liten del av det
som vi i dag använder våra telefoner till, våra bilar hjälper oss att
parkera och ytterst få sätter upp
nya hyllor för CD-skivor i sina vardagsrum.
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Den som i dag läser
platsannonser ser
jobbtitlar som många av
oss och våra föräldrar
inte kan förstå.

Kristdemokraten Sarah Havneraas
lyfter på UNT Debatt (26/8) trygghetsfrågan med anledning av de
våldtäktsfall som skett i Uppsala i
början av augusti. Jag är helt enig
med henne och KD om hur viktig
och angelägen den här frågan är.

på väg hem på kvällen. Det är oacceptabelt att vi kvinnor ska behöva
anpassa oss genom att välja en
annan väg eller bära med oss överfallsspray. Om det är några som ska
anpassa sitt beteende så är det männen som begår dessa sexualbrott.

Alla kvinnor ska känna sig trygga
på Uppsalas gator. Men att utmåla
det som att inget görs och att regeringen sysslar med “elitfeminism” är
faktiskt helt felaktigt. Att öka tryggheten är av högsta prioritet för Socialdemokraterna både här i Uppsala
kommun och nationellt.

Socialdemokraterna i Uppsala
kommun har satt in många
åtgärder för att öka tryggheten
i Uppsala. Vi har satsat på att
rusta upp otrygga utemiljöer, in
fört kommunala ordningsvakter
och utökat ordningsvakternas
närvaro när vi har sett att det
behövts.

Det är oroväckande att region
Uppsalas trygghetsundersökning
visar att fler unga tjejer känner sig
otrygga i Uppsala. Som ung kvinna
vet jag hur det är att känna sig rädd

Vi har även satt upp fler övervakningskameror på strategiskt utvalda platser i samverkan med polisen
och har sökt tillstånd för fler kame-

Det är därför dags att få bred sam-

syn på en rad viktiga områden för
att vi ska kunna möta framtidens
jobb:
• Skolan måste förbereda människor för ett arbetsliv där man behöver byta jobb flera gånger.
• Ett nytt mindset för lärande hos
såväl organisationer som individer
behövs.

ror. Vi har ökat ungdomsjourens
närvaro på stan, genomfört en stor
trygghetsundersökning och antagit
en handlingsplan med 90 åtgärder för att lyfta den särskilt utsatta
stadsdelen Gottsunda. Vi har också
stärkt samverkan med polis och
socialtjänst.
Nationellt har den S-ledda reger-

ingen infört den strängaste sexualbrottslagstiftningen någonsin,
med samtycke som grund. Straffet för grov våldtäkt har höjts och
justitieminister Morgan Johansson
har meddelat att regeringen tänker
föreslå höjt straff även för våldtäkt
av normalgraden.
Regeringen har också gjort den
största satsningen på polisen på
decennier, hela 7 miljarder kronor
till 2020. Antalet platser på polis-

Ann-Therese Enarsson

Ann-Therese Enarsson
Vd, tankesmedjan Futurion
Carl Melin
Forskningsledare, Futurion

Fotnot: Futurion är TCO:s och
TCO-förbundens tankesmedja för
framtidens yrkesliv

vd, tankesmedjan Futurion

Carl Melin

DEBATT. Karlstad

forskningsledare, Futurion

utbildningen har fördubblats och
målet är 10 000 fler polisanställda
till 2024.

Men vi får inte glömma vikten av
det förebyggande arbetet. Att bryta
machokulturen och en destruktiv
mansnorm är avgörande för att förebygga en våldskultur och i stället
skapa en samtyckeskultur.

Vi är inte nöjda förrän alla kvin
nor känner sig trygga i Uppsala.
För oss socialdemokrater är
resultat viktigare än partipoli
tisk prestige och vi samarbetar
gärna med alla demokratiska
partier i denna viktiga fråga. Det
förtjänar Uppsalas kvinnor.

Asal Gohari (S)

w

Varför får inte vår bonusson stanna i Sverige?

Dessa är den demokratiska
rättsstatens beslut, regler
och avtal. Men ni följer dem
alltså bara ibland, när ni
tycker det är viktigt – inte
annars. Samtidigt signa
lerar ni att de som bor i
bodarna inte heller behöver
bry sig, när ni står på deras
sida. Frågan är fortfarande
om liberaler och centerpar
tister ställer upp på detta?

Drivkraften i teknikutvecklingen är framför allt automatiseringen som helt enkelt innebär
att arbetsmoment som tidigare
utfördes av människor i stället
utförs av maskiner. Under huvuddelen av 18- och 1900-talet
behövde dock dessa maskiner
hanteras av människor.
Det teknikskifte vi ser nu – digitaliseringen och utvecklingen
av artificiell intelligens (AI) –
innebär att även den typen av arbetsuppgifter byts ut och förändras. Människostyrda maskiner
ersätts av datorstyrda robotar.
För sex år sedan skrev Oxford-

I grunden går alla jobb där det går att definiera alla arbetsmoment att ersätta med en maskin, konstaterar skribenterna.
FOTO: TT

mindre konkurrera om de nya
jobb som skapas. Det är framför
allt utvecklingen av AI som gör
att det inte bara är traditionella
fabriksjobb som automatiseras
utan nu utmanas typiska tjänstemannayrken som innefattar
arbetsuppgifter som finansiell
analys, revision och medicinska diagnoser.
Det är därför dags att få bred
samsyn på en rad viktiga områden för att vi ska kunna möta
framtidens jobb:
• Skolan måste förbereda
människor för ett arbetsliv där
man behöver byta jobb flera
gånger.
• Ett nytt mind-set för lärande hos såväl organisationer som
individer behövs.
• Det måste finnas ekonomiska och praktiska möjligheter att
”byta spår” under hela arbetslivet. Även i högre ålder än i dag.

Arbeta med robotarna

w

Det här är viktigt och det
är bråttom. Rätt hanterat
skapar digitaliseringen ett
bättre samhälle och mer
välstånd. Men fel hanterat
kommer automatiseringen
inte bara att skapa vinnare
utan också många förlorare.
Det centrala är en funge
rande omställning vilket
framförallt handlar om
ett system för ett livslångt
lärande.

Postadress: Box 36
751 03 Uppsala
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I OECDs senaste rapport har
de beräknat att 14 procent
av jobben kommer bli helt
automatiserade medan 32
procent av jobben kommer
förändras signifikant inom
en snar framtid. Men det
skapas också nya jobb. Den
som idag läser platsannon
ser ser jobbtitlar som våra
föräldrar – och många av
oss själva – inte kan förstå
överhuvudtaget.
Teknikutvecklingen är
dock inte oproblematisk.
Människor ställer inte om
lika snabbt och lätt som
tekniken. Det nya arbets
livet kräver att vi skaffar oss
nya färdigheter och utveck
lar de gamla. Om vi inte

nomiska och praktiska
möjligheter att ”byta spår”
under hela arbetslivet. Även
i högre ålder än idag.

Ann-Therese
Enarsson och
Carl Melin är
vd respektive
forskningsledare på Tankesmedjan Futurion
– som är TCO:s
och TCO-förbundens tankesmedja för framtidens yrkesliv.

Välkommen med debattartiklar till Nya WermlandsTidningen. Skriv helst på dator och begränsa dig till
högst omkring 3 500 tecken.
Inlägg som skickats till andra tidningar i vårt spridningsområde publiceras normalt sett inte, eftersom vi värnar
om mångfalden.
Skicka dina åsikter till: Nya Wermlands-Tidningen,
Debatt, Box 28, 651 02 Karlstad, Telefon: 054–19 96 27,
(kl 14.00–16.00), fax: 054–19 96 00,
E-post: debatt@nwt.se
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utförs av maskiner. Under
huvuddelen av 18 och
1900talet behövde dock
dessa maskiner hanteras
av människor. Det teknik
skifte vi ser nu – digitalise
ringen och utvecklingen av
artificiell intelligens (AI) –
innebär att även den typen
av arbetsuppgifter byts ut
och förändras. Människo
styrda maskiner ersätts av
datorstyrda robotar.
För sex år sedan skrev
Oxfordforskarna Carl
Benedikt Frey och Michael
Osborne en mycket upp
märksammad artikel om
att ungefär hälften av alla
jobb som finns idag går att
automatisera. I grunden

gör det kan vi inte behålla
våra gamla jobb – eftersom
dessa förändras – och än
mindre konkurrera om de
nya jobb som skapas.
Det är framför allt utveck
lingen av AI som gör att det
inte bara är traditionella
fabriksjobb som automa
tiseras utan nu utmanas
typiska tjänstemannayrken
som innefattar arbetsupp
gifter som finansiell analys,
revision och medicinska
diagnoser.
Det är därför dags att
få bred samsyn på en rad
viktiga områden för att vi
ska kunna möta framtidens
jobb:
• Skolan måste förbereda
människor för ett arbetsliv
där man behöver byta jobb
flera gånger.
• Ett nytt mind-set för
lärande hos såväl orga
nisationer som individer
behövs.
• Det måste finnas eko

Vik debattredaktör:
Gustav Juntti
018-478 11 94
debatt@unt.se

Livslångt lärande nödvändigt
■■ Världsbanken konstaterade
nyligen att automatiseringen
stöper om vårt arbetsliv och arbetssätt i grunden. Teknikutveckling har vi alltid haft och
det är bra. Den skapar jobb och
välstånd och gör våra liv rikare
och bekvämare.
Även om vi ibland tänker att
det var ”bättre förr” är det ytterst få som vill stänga ned internet, byta ut sin bil mot en
Saab V4 eller installera en fast
telefon med tillhörande förlängningssladd. Telefonsamtal är
endast en mycket liten del av det
som vi i dag använder våra telefoner till, våra bilar hjälper oss
att parkera och ytterst få sätter
upp nya hyllor för CD-skivor i
sina vardagsrum.

DEBATTERA.
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Även om vi ibland tänker
att det var ”bättre förr” är
det ytterst få som vill stänga
ned internet, byta ut sin bil
mot en Saab V4 eller instal
lera en fast telefon med till
hörande förlängningssladd.
Telefonsamtal är endast en
mycket liten del av det som
vi idag använder våra tele
foner till, våra bilar hjälper
oss att parkera och ytterst
få sätter upp nya hyllor för
CDskivor i sina vardags
rum.
Drivkraften i teknik
utvecklingen är framförallt
automatiseringen som helt
enkelt innebär att arbets
moment som tidigare utför
des av människor i stället

kan alla jobb där det går
att definiera alla arbets
moment att ersätta med
en maskin. I verkligheten
handlar det dock inte om
att jobb försvinner så myck
et som att jobb förändras.

FÖRÄNDRAT ARBETSLIV

Skolan måste förbereda människor för ett arbetsliv där man behöver byta jobb flera gånger. Ett
nytt mind-set för lärande hos såväl organisationer som individer behövs. Därtill. Det måste finnas ekonomiska och praktiska möjligheter att ”byta spår” under hela arbetslivet. Även i högre ålder än i dag. Det skriver Ann-Therese Enarsson och Carl Melin.

Upsala Nya Tidning
Onsdag 4 september 2019
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Världsbanken konstaterade nyligen att automatiseringen stöper om vårt arbetsliv och arbetssätt i grunden. Teknikutveckling har vi alltid haft
och det är bra. Den skapar jobb och välstånd och
gör våra liv rikare och bekvämare.

Dessutom är det ännu vikti
gare, att ni i Bohusläningen
13 juli säger att tillsynen
inte prioriteras för att det
olagliga boendet ”inte är
något stort problem” och
att annat är mer angeläget.
Men resurser saknas inte,
tillsyn är självfinansieran
de. Och faktum är att det
är helt förbjudet att bo
i sjöbodar och liknande
i industriområden och
hamnområden, eftersom
det hindrar folks tillgång
till bryggor och kajer och
trissar upp priserna för dem
som behöver bodar samt
stör näringslivet. Förbudet
anges i detaljplanerna,
vilka beslutats i demokra
tisk ordning och styrs av
Plan och Bygglagen. Ifråga
om sjöbodar på kommu
nal mark anges det även i
arrendekontrakten.

Debattredaktör: Mats Olofsson 090-17 60 79 E-post: debatt@vk.se

Opinion

NWT Fredag 6 september 2019

Följ oss på twitter: untdebatt

Tekniken förstör och skapar jobb. Vi behöver
system för livslångt lärande, skriver två företrädare
för TCO:s tankesmedja Futurion.
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Det nya arbetslivet kräver att
vi kan lära oss nya färdigheter
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Vad ska du göra när du har blivit ersatt av en robot?

Nej kommunalrådet
Mats Abrahamsson (M),
och byggnadsnämndsord
föranden Robert Yngve
(KD), vi förtalar er inte med
påpekandet att ni avstår
från att följa lagar och reg
ler om boende i sjöbodar. Vi
säger bara precis som det är.
Ert försvar att det före
kommer tillsyn när det kan
förekomma olägenheter
gör inte saken bättre. Alla
med lokal kännedom vet
att det sker omfattande
boende i sjöbodar både
på industriområden och i
övrigt, och att anmälningar
ignoreras. (Börja till exem
pel gärna med att redovisa
åtgärderna i fråga om den
anonyma anmälan med god
dokumentation som inkom
20/2/2018 om olagligt
boende i ett 20tal fall samt
den anmälan som inkom
senare om olagligt boende
i centrala hamnområdet i
Kungshamn.)

A4
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Mats Abrahamsson och Robert
Yngves svar 27/8 på vår debattartikel 22/8
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Följ reglerna
även när ni tycker
de är oviktiga!
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För oss aktörer i besöksnäringen är flygplatsen en lika
nödvändig och självklar del av
infrastrukturen som vägnätet
och tåglinjerna, skriver Anders
Gustafsson med flera.

terkommande syns
Karlstad Airports vara
eller inte vara i media,
och det diskuteras
kostnader, flyglinjer
och finansiering. Centralt i dessa
diskussioner är ofta de värmländska exportföretagens behov av att
komma ut i Europa och världen
för att mötas, förhandla, sälja och
utveckla. För oss i besöksnäringen
finns det en minst lika viktig
aspekt, och det är flygplatsens
och flyglinjernas betydelse för att
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kommunpolitiker i Uppsala

I panelen deltog Olivia
Chapman, Policy and
Programme Manager, Nesta,
Henrik Ehrenberg, samhälls
politisk chef, Unionen, Fredrik
von Essen, näringspolitisk
expert, IT&Telekomföretagen,
Anders Carlander, forskare
SOM-institutet, Carl Melin,
forskningsledare Futurion och
samtalsledare Per Lagerström,
Futurion.
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Bootcamp i digitala spel och lärande
Under Bokmässan i Göteborg den 26–29 september
samarbetade Futurion med scenen för Bootcamp
e-sport och digitala spel. Scenen var en del av
testområdet för aktuella frågor som speglar samtiden.
Unga som spelar är en kulturform som växer. Syftet
var att lyfta fram olika aspekter av digitala spel,
allt från den pedagogiska och lärande sidan till
kulturformen. I montern kunde besökarna prova
digitala spel och VR. Övriga samarbetspartners var
Dreamhack, Forum för levande historia, Friends,
PinkOrange, Female och Legends.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Panelsamtal på Lärarscenen, om spel och lärande och framtida
färdigheter för arbetslivet. Ann-Therese Enarsson, vd Futurion, Felix
Gyllenstig Serrao, spelläraren och författare och Adam Palmqvist,
expert gamification Insert Coin. Samtalsledare Anna Erlandsson,
Rainy Lab.
Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Högnivåmöte i Finland
Den 20 september deltog Futurions vd Ann-Therese Enarsson i ett
högnivåmöte i form av rundabordssamtalet ”Grasping the Digital
Opportunity – Technology, Skills and Data” i Helsingfors. Målet med
mötet var att diskutera potentialen inom teknik, kunnande och data.
Värd för samtalet var Katri Kulmuni, finansminister, Finland. På plats
var ett 15-tal deltagare från Norden och Estland, bland andra Li
Andersson, utbildnings- och kulturminister, Finland, Nikolai Alstrup,
Norges digitaliseringsminister, Anna Ekström, utbildningsminister,
Sverige samt Sundar Pichai, Global vd Google.
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AUTOMATISERING, SAMHÄLLSUTVECKLING
OCH HOTET MOT DEMOKRATIN
Arbetsmarknadens förändringar påverkar samhället i stort genom
den arbetsmarkandsoro som kommer till uttryck vid teknikskiften.
Därför har automatiseringens effekter och kopplingen till demokrati
frågor och populism belysts under året.
Seminarium – Teknikfälla eller innovationsmotor?
I samarbete med Tekniska museet arrangerades den
11 september seminariet ”Teknikfälla eller innovations
motor?”. Till grund låg forskaren Carl Benedikt Freys
nya bok ”The Technology Trap” som beskriver hur stora
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teknikskiften inneburit stora påfrestningar på samhällssystemet. Hur klarar vi den pågående automatiseringen?
Hur ser motståndet ut denna gång? Hur ska Sverige
framgångsrikt kunna konkurrera med kunskap och
innovation? SVT direktsände seminariet.
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Medverkande: näringsminister
Ibrahim Baylan, Susanne Ackum,
Forum för omställning, Darja Isaksson,
GD, Vinnova, Carl Benedikt Frey,
forskare, Oxford Martin School, Oxford
University och Ann-Therése Enarsson,
vd och Carl Melin forskningsledare
från Futurion. Samtalsledare var
Mia Odabas.

Debattartikel med
Carl Benedikt Frey,
publicerad i DN den
14 augusti, om
automatiseringens
effekter på arbete.

ESSÄ:

Hopp och framtidstro
– så bemöter vi populismen
En kortare text som är del av vårt nyare
format. Kortare och snabbare än rapport
men längre än en debattartikel. Formatet har
rönt mycket stor framgång i sociala medier
vad gäller både spridning och läsning.
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Rapport: Delat land – delad framtid – Om attityder till arbetsmarknaden idag
och imorgon. Den är den andra i raden av rapporter inom ramen för ett samarbete
mellan Futurion och SOM-institutet vid Göteborgs universitet.
Frågor om två arbetslivsorienterade orosmoln; oron för ökad stress i arbetslivet och oron
för osäkra anställningsvillkor ligger i fokus. Svenska folkets syn på förändringar på
arbetsmarknaden följs upp i samarbetet med SOM-institutet vid Göteborgs universitet.
Årets rapport fokuserade på stress och oro i arbetslivet. Skillnaderna mellan stad
och landsbygd och mellan män och kvinnor är stora. Vad betyder dessa för arbetsmarknaden när vi möter framtidens utmaningar för alla, i hela landet?

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Den 6 mars arrangerade vi ett
seminarium som modererades
av Per Lagerström,
kommunikationsansvarig,
och inleddes av Ann-Therese
Enarsson, vd Futurion.
Inbjudna deltagare var
Ann Bergman, professor i
arbetsvetenskap vid Karlstads
universitet och Gabriel
Wikström, fd. folkhälso-,
sjukvårds- och idrottsminister.

Debattartikel
om feministisk
digitalisering,
den 8 mars.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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FUTURION I ALMEDALEN
Under Almedalsveckan var vi fullbokade och efterfrågade som debattörer
och insiktsleverantörer i samtal och paneler. Vi arrangerade två egna seminarier och deltog i en rad andra som behandlade allt från förutsättningarna
för unga på arbetsmarknaden till hur pensioner kan säkras för gig-jobbare.
Klarar demokratin automatiseringen?
Stora teknikskiften har alltid inneburit stora påfrestningar
på samhällssystemet. Automatiseringen har inneburit
förflyttning av makt och rikedom vilket skapat vinnare
och förlorare som i sin tur lett till olika slags konflikter.

Idag pågår den fjärde industriella revolutionen och vi
ser hur den ökar människors oro med ett ökat stöd för
populistiska rörelser som följd. Kommer den liberala
demokratin överleva automatiseringen?

Futurion bjöd in till samtal
där Carl Benedikt Frey inledde
med en presentation av sin nya
bok ”The Technology Trap” som
sedan kommenterades av
Susanne Ackum, Forum för
Omställning och Carl Melin,
Futurion. Samtalsledare:
Ann-Therese Enarsson,
Futurion.

Guiden
Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Livslångt lärande för guldfiskar? – verktyg och
strategier för en fungerande kompetensutveckling
Hur kan vi hitta verktyg och strategier för en kompe
tensutveckling som matchar behoven? Vi fick veta
mer om NanoLearning, och om utvecklingen på den
internationella Edtech-scenen. Därefter inspel om vad
som krävs för att lösa det skriande kompetensbehovet
inom IT- och telekomsektorn.

Medverkande var Matti Olofsson, vd,
Junglemap, Fredrik von Essen, närings
politisk expert, IT&Telekomföretagen,
Jannie Jeppesen, vd, Swedish Edtech
Industry, Nina Åxman, fabrikschef,
Bombardier Transportation. Ann-Therese
Enarsson Futurion och samtalsledare
Per Lagerström Futurion.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Ett axplock av samtal och
paneler som vi deltog i under
Almedalsveckan
Hur väcker vi vardagslärandet?
Arrangör Google
Yrkesarbetande i Sverige kompetensutvecklar sig för lite och för sällan,
trots de snabba förändringarna på
arbetsmarknaden. Hur kan fler bli
medvetna om behovet av ett livslångt lärande?
Medverkande utöver Futurion:
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor,
Luleå tekniska universitet, Emil Källström,
ekonomisk-politisk talesperson,
Centerpartiet, Erik Sandström,
utvecklingschef, Arbetsförmedlingen,
Anna Wikland, Sverigechef, Google.

Jakten på de bortglömda
pensionsmiljonerna
Arrangör Skandia
Framtidens egenanställda som jobbar
på uppdrag saknar ofta tjänstepension.
Hur ska gig-ekonomisterna få en rimlig
pension? Ann-Therese Enarsson inledde
med en beskrivning av kunskapsläget och
trenderna kring egenanställda i Sverige.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja

Övriga medverkande: Mattias Munter,
pensionsekonom, Skandia, Pernilla Norlin,
vice VD, Entreprenörskapsforum, Josefin
Malmqvist, riksdagsledamot,
Moderaterna, Caroline Szyber, styrelseledamot, Småföretagarnas Riksförbund,
Johan Hakelius, moderator, Fokus.
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Hur får ungdomar inspiration och kunskap
om framtidens arbetsmarknad?
Arrangör Mentor
Hur får vi alla ungdomar att känna glädje och
motivation inför framtiden och vägen till ett jobb?
Hur når vi de ungdomar som hamnat utanför?
Som saknar motivation och framtidstro? Vilket socialt
ansvar har företag och hur kan de bidra genom att
lyfta och stötta de som vill ta sig fram?

Mänskliga och digitala medarbetare i symbios
– ett resurssmart ledarskap?
Arrangör Meritmind, Brightby, Chef
Företag investerar i processautomatisering och
robotisering. Den digitala medarbetaren är högt
eftertraktad och utför allt fler arbetsuppgifter.
Men hur ska chefer få sina medarbetare att arbeta
i symbios med dessa förprogrammerade kollegor?
Och hur identifierar man framtidens vinnande team?

Slaget om Generation Z – hur attraherar
du framtidens arbetskraft?
Arrangör Almega
Generation Z är den första generationen att helt växa
upp i det digitala samhället. Utbildning och personlig
utveckling tycks värderas högt. Men utöver det – vad
vill Generation Z ha av sin framtida arbetsgivare? Var
vill de jobba och vad vill de ha för förmåner?

Medverkande utöver Futurion:
Cilla Benkö, vd Sveriges Radio,
Shervin Razani, entreprenör
och vd Jurek, Ingrid Höög, vd
Wise Group, Lars Ericson, vd
Konsumentföreningen Stockholm,
Sara Revell Ford, generalsekreterare, Mentor Sverige.
Moderator: Alexandra
Pascalidou.

Medverkande utöver Futurion:
Matilda Sandström, rekryteringskonsult och leg psykolog,
Meritmind, Ann Hellenius, CIO,
Scandic, Liselotte Haglind,
CFO, Sweco Sverige AB,
Cissi Elwin, moderator, VD,
Tidningen Chef.

Medverkande: Katarina Berg,
global HR-Direktör, Spotify,
Carl Rydingstam, HR-direktör,
Region Stockholm, Anela
Murguz, krönikör, Borås Tidning,
Ebba Kock, ordförande, Sveriges
Elevkårer, Jakob Dziorek,
ordförande, Fler Unga,
Magdalena Gerger, vd
Systembolaget och Ann-Therese
Enarsson, vd, Futurion.
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FÖRELÄSNINGAR, PANELER OCH SAMTAL
Det är glädjande att vi är starkt efterfrågade till panelsamtal och
föreläsningar runt om i landet. Vi har fått inbjudningar från olika
regioner, kommuner, fackföreningar och företag.
3 OKTOBER
Lund
15 OKTOBER
Eskilstuna
12 NOVEMBER
Nässjö
4 DECEMBER
Sundsvall

Regionala utbildningsdagar med AFA Försäkring – föreläsningsturné
Futurions vd Ann-Therése Enarsson medverkade som inspirationstalare när AFA Försäkring
genomförde regionala utbildningsdagar i Lund den 3 oktober, Eskilstuna den 15 oktober,
Nässjö den 12 november och Sundsvall den 4 december. Temat var spaningar om
framtidens arbetsliv om hur våra jobb förändras och vikten av kompetensutveckling.
Till dessa dagar bjöds både arbetsgivare och fackliga representanter in.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Ny handbok i konsten att blicka framåt
Precis som andra organisationer behöver fackföreningar navigera i en alltmer komplex
och föränderlig omvärld. Handboken Anticipating change, staying relevant: why trade
unions should do foresight beskriver konsten att använda scenarioarbete i framtidsplaneringen. I handboken konstaterar Futurions Per Lagerström följande: ”If some
megatrends keep staring you in the face and the same subjects are discussed in every
conversation around you, take a step back to look and listen beyond the obvious.”

Anticipating change, staying relevant:
why trade unions should do foresight
A Foresight Field Guide
by Aída Ponce Del Castillo,
Foresight Unit, ETUI

How To Talk- show
Ann-Therese Enarsson medverkade
under våren som side-kick till business-
influencern Navid Fard. Gäster var
Susanne Birgerdotter, entreprenör,
Ulf Mazur, grundare OBH Nordica,
Hanna Westrin, OS-simmare m fl.
Samtalen handlade om jobb, karriär
och framtiden.

Businesswomen.se
Ann-Therése Enarsson inbjöds att den
13 november föreläsa om ledarskap
och färdigheter i framtidens arbetsliv
för Businesswomen.se, en community
som tillhandahåller inspiration för
kvinnor i karriären.

Ann-Therese Enarsson Futurion, Anitha
Clemence social medieexpert och Camilla
Björkman vd Breakit.

4 SEPTEMBER
Föreläsning och paneldebatt,
Partsrådet

13 NOVEMBER
Föreläsning och paneldebatt,
Finansförbundets kongress, Bålsta

29 NOVEMBER
Panel hos TRR & Microsoft, om
lärandet och kompetensutveckling

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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STYRELSE
Ägarna –
TCO och TCOförbunden –
har tillsatt
Futurions
styrelse.

Carl Benedikt Frey,
Co-Director, Oxford Martin
School vid University
of Oxford
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Sören Holm,
ordförande,
tidigare kanslichef,
Lärarförbundet

Jesper Strömbäck,
professor i journalistik, medieoch kommunikationsvetenskap,
Göteborgs universitet

Torbjörn Bredin,
kanslichef, TCO

Veronica Magnusson,
förbundsordförande,
Vision

Elisabet Wahl,
kursadministratör,
SJFs Frilansjournalisters
Serviceaktiebolag

Lena Georgsson Wirkkala,
politisk sekreterare, Unionen
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