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Krisen ger oss en  möjlighet 
att utvärdera och  omvärdera 
hur vi vill leva, jobba och 
umgås – och skapa en 
 förändring till det bättre. 
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Som tankesmedja för framtidens arbetsliv är 
Futurions uppdrag att bidra med insikter om 
de utmaningar som tjänstemännen i Sverige 
står inför. Allt syftar till att hjälpa fackförbun
den att staka ut rätt strategier för att vara till 
nytta för medlemmarna, öka organiseringen 
och bidra till ökad relevans av partsmodellen. 

2020 präglades av pandemins effekter på 
såväl arbetsmarknad som samhälle. Intres
set för distansarbetets konsekvenser för 
framtidens arbetsliv var stort i samhälls
debatten, och Futurion  medverkade som 
experter i ett flertal tv-studior och intervjuer. 
Frågan hur vi säkerställer en bra arbetsmiljö 
och hur ansvaret bör se ut stod i fokus men 
också de nya krav som ställs på ledarska
pet när medarbetarna jobbar hemifrån. 
Vi såg även en trend av ökad övervakning 
och kontroll av arbetstagarna i pandemins 
kölvatten, något som belystes i podden 
 ”Datadriven–om integritet i  arbetslivet” 
som vi lanserade efter sommaren.  

Futurion startade året med rapporten ”Om 
facket inte fanns”– en kontrafaktisk studie 
över fackföreningarnas påverkan på bland 
annat lönebildning och omställning. En högst 
relevant fråga som snabbt fick ännu större 
betydelse när pandemin slog till. Parter och 
politik har jobbat för högtryck och givit en 
sällan skådad uppvisning i hur vår arbets
marknadsmodell fungerar som bäst när 
förutsättningarna plötsligt förändras.  

För Futurion är det viktigt att bidra med både 
snabb och långsam kunskap om samhällets 
riktning och hur det kan påverka arbetslivet. 
Den snabba kunskapen är de nya kompe
tenser som efterfrågas vid varje teknikskifte, 
och den långsamma kunskapen är den som 
inte förändras så fort;  de mänskliga grund
behoven. Vi har under året fördjupat oss i hur 
pandemin förändrar  människors värdering
ar. Vårt nya sätt att   arbeta påverkar bland 
annat hur vi ser på vårt närsamhälle och hur 
vårt engagemang tar sig ut, vilket ger nya 
fackliga utmaningar. Vi har också lyft att 
trygghet och schyssta villkor på jobbet häng
er ihop med hög framtidstro och tillit, vilket 
stärker vår demokrati. 

Att behovet av trygghet ökar i tider av osä
kerhet är inget nytt, men det är kunskap som 
kan överröstas av den snabba kunskapen när 
automatiseringen accelererar. Men krisen ger 
oss en möjlighet att  utvärdera och omvärdera 
hur vi vill leva, jobba och umgås – och skapa 
en förändring till det bättre. Pandemin är inte 
över och vi kommer få leva med dess efter
verkningar under lång tid. Men tillsammans 
kan vi skapa trygghet och tillförsikt. 

Jag hoppas att vi 2021 kan börja sätta fingret 
på vilka värden som står i centrum för oss. Låt 
oss ta chansen att föreställa oss och bygga 
den framtid vi vill leva i. I den andan kommer 
Futurion starta året med en samtalsserie om 
demokrati, värderingar och samhällskontrakt. 

Året har bara börjat!

Tillit, trygghet och tillförsikt

Ann-Therése Enarsson,
vd Futurion
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2020 I KORTHET  
Nedslag från året som gått

Vi gick hem och vi ställde 
om. Kalendern fylldes av 
 webbinarier och plötsligt 
var  distansarbetets  

effekter den  hetaste 
 f rågan.  Futurion  kallades 
in för att  kommentera 
 utmaningarna.

När Almedalsveckan 
 ställdes in flyttade vi online 
och startade DigitAlmedalen 
– fyra dagar av  spännande 
och viktiga samtal om 
 framtidens arbetsliv. 

Vi kommer få mer 
 småstadskänsla och 

 mindre sovstadskänsla 
i  våra  bostadsområden.

DigitAlmedalen

DigitAlmedalen DigitAlmedalen

Det nya normala

Carl Melin framtidsspanar  
om pandemins effekter.
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Stark start på året när 
Futurions Ann-Therése 
Enarsson nominera
des till Årets opinions

bildare av Dagens 
Opinion. (Vann gjorde 
Fossilfritt Sveriges 
Svante Axelsson.)

NOMINERING  

Årets opinionsbildare

Sveriges arbetskraft behöver  framtidssäkras 
visar Futurions nya FIX-index. Google- 
samarbetet FutureFit var en start.

60 000
kronor mindre skulle vi ha i plånboken varje år om 
inte facken fanns, visar Futurions rapport.

Framtidssäkring  
med Google

Ny  
  podd!
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I FOKUS  

Vi står inför ett  
värderingsskifte
Coronapandemin kommer innebära grundläggande 
 förändringar för hur vi ser på oss själva, våra  medmänniskor 
och på våra  samhälleliga institutioner. Vilka de blir beror till 
stor del på hur vi och samhället  agerar nu. Med framtidens 
 arbetsliv i sikte har Futurion under 2020 siat om möjliga 
 effekter som kan vänta oss på sikt. Till vår hjälp har vi haft en 
rad  f ramstående forskare, experter och samtidstänkare.
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Coronapandemin kan läggas till Berlinmurens fall och terrordåden 
i New York 2001 som händelser som nästan över en natt  förändrat 
våra värderingar, och där det går att jämföra de som  växte 
upp ”före” och ”efter” händelserna. Det konstaterade Futurions 
 samhällsanalytiker och forskningsledare Carl Melin i spaningen 
”Vi står inför ett värderingsskifte” tidigt under pandemin. 

Futurion  ordnade 
ett  samtal om 

 värderingsskiftet med vår 
 forskningsledare Carl 

Melin,  förra EU-ministern 
 Birgitta Ohlsson, idag på 
NDI National Democratic 

Institute i Washington, 
och opinionsanalytikern 
och förra Timbro-chefen 

Markus Uvell. 

I FOKUS  

Vi står inför ett  
värderingsskifte

Coronapandemin  
– Så påverkas våra värderingar
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Under året har Futurion publicerat 
flera  scenarioanalyser, spaningar 
och debatt artiklar om hur pande-
min påverkar våra värderingar, 
vårt samhälle och vårt arbetsliv. 

Några exempel:
 Otryggt arbetsliv skadar samhället

Debattartikel i Altinget om hur ökad 
otrygghet i samhället skapar arbets
marknadsoro och en mindre dynamisk 
arbetsmarknad.

 Vår tillit kommmer prövas ytterligare
Svenskarnas höga tillit till stat och 
samhälle kan ha påverkat regeringens 
coronastrategi. Futurion spanar om hur 
pandemin kan påverka tilliten. 

 Risk för ökad polarisering
Svenska folket ligger i topp i “tillitsligan”
men samtidigt finns det stora skillnader
mellan olika grupper, enligt Futurions 
undersökning. Frånvaron av tillit kan leda 
till ökad polarisering och ett undergrä
vande av samhällets institutioner.

”Krisen har påmint  
oss om att vi bryr oss om 
varandra. Vi är några av 

världens mest självständiga 
individer värderingsmässigt, 

men när krisen kommer 
håller vi ihop.”

 
Anna Kinberg Batra,  

föreläsare och tidigare  
partiledare för Moderaterna

Arbetsmarknads oro 
i pandemins spår

Samtids tänkare om  
livet efter corona 

Under kulmen av den första coronavågen under våren, 
bjöd Futurion in några av Sveriges mest spännande 
och kreativa samtidstänkare att spana om Sverige och 
världen efter krisen.  På Futurion.se delade de med sig 
av sina tankar om långtgående effekter för samhälle, 
 värderingar och arbetsliv, vilken utveckling man vill se 
och vilka valmöjligheter vi har.

DEBATT & SPANINGAR
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Spanade om  
livet efter corona 
gjorde även...  

Magnus Ek, 
 riksdagsledamot (C) 

Ishtar Touailat, 
 serieentreprenör och 
grundare av Futuristas

 

Charlotta Mellander, 
 professor  i national
ekonomi

Maria Mattsson Mähl,  
vd AlphaCe

Samt Janerik Larsson, 
författare borgerlig 
opinonsbildare, Per 
Schlingmann, författare 
och tidigare chefsstrateg 
hos Moderaterna, Lars 
Wilderäng, författare och 
samhällsdebattör. 

Erika Eliasson,  
vice vd i Lendify och 
 ordförande i Swedish 
FinTech Association, 
tror att krisen gör oss 
mindre globala, och 
att vi blir bättre på att 
prioritera vad som är 
viktigt i våra liv.

”Det finns ytterst  
lite värde i att planera för en 
framtid som ser ut som igår. 

Framtidens modell är nog att 
skifta från veta och kunna,  

till att lära och förstå”

Joakim Jardenberg, 
 digitaliseringsexpert,  

 affärsängel och föreläsare

Krisen har gjort oss 
mer digitala och 

 mindre globala  vilket 
är trender som med 

stor sannolikhet 
 kommer att hålla i sig.

Erika Eliasson, 
Lendify

DEBATT & SPANINGAR
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I FOKUS   

Distansarbetet är 
det nya normala
Distansarbetandet växte i maklig takt innan  coronapandemin 
kom och tvingade hem en stor del av  befolkningen från  kontor 
och arbetsplatser. Många blev  positivt överraskade av hur 
bra det gick, och vill inte tillbaka till samma kontorsfixerade 
arbetsliv som innan. En av årets hetaste frågor var vad detta 
”nya  normala” får för effekter på sikt och Futurion fick snabbt 
 positionen som expert på hur arbetslivet påverkas. 
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Futurion i SVT:  
Vad har vi lärt oss av distansarbetet? 
Efter en vår av distansarbete  medverkade 
 Futurions Ann-Therése Enarsson i SVT:s  Aktuellt 
för att diskutera vad som funkat bra och vad 
som behöver bli bättre? ”Cheferna hör till dem 
som haft svårast att ställa om sitt ledarskap 
under våren”, var en av slutsatserna. 

Det blir inte ’normalt’ igen. 
Det här är det nya  normala, 

att  vänja sig med konstant 
nya  förutsättningar och 

tvära kast som kräver snabb 
 omställning och anpassning.  

AnnTherése Enarsson,  
vd Futurion  
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Aftonbladet Debatt:  
Risker och utmaningar med  
utökat hemarbete
 Futurion lyfte risker och möjligheter 

med det omfattande  hemmajobbandet 
i en debattartikel i Aftonbladet 
 tillsammans med Anna Johansson (S), 
ordförande i riksdagens arbetsmark
nadsutskott.

Fackets roll vid utbrett distansarbete 
– debatt i Arbetsvärlden 
Diskussionen om rätten till lika lön för lika arbete har aldrig  varit 
mer aktuell. Facebooks lönepolicy för sina hemmajobbande 
 medarbetare, där lönen justeras utifrån bostadsområdets köpkraft, 
ifrågasattes av Futurion i en debattartikel i Arbetsvärlden.

Om det nya normala hos Microsoft 
Futurions Ann-Therése Enarsson diskuterade framtidens hybridarbets
sätt med Microsofts vd Hélène Barnekow och Uclaritys vd Niklas Olsson 
Hellström när Microsoft Sverige anordnade Teamsdagen i oktober. Foto: 
Matti Rapila Anderssonv

Från sovstad till småstad
 Carl Melin debatterar i Arbetsvärlden 

om hur det ökade distansarbetet ser ut 
att främja engagemanget i vår närmiljö 
och öka tilliten i samhället. 

DEBATT & SPANINGAR
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Remote Labs grundare 
Johan Ranbrandt, Jenny 
Sandström och Maria 
 Svensson Wiklander.

RemoteLab – nytt samarbete  
om en framtid på distans
Hösten 2020 öppnades 
portarna för The Remote Lab, 
ett kunskaps och utveck
lingsnav för det distansobe
roende  arbetslivet med bas 
i Östersund. Futurion är med 
som samarbetspartner och 
sitter bland annat med i The 
 Remote Labs advisory board. 

The Remote Labs rapport 
”Attityder i en ny tid” visar 

att 96 procent av arbets
tagarna vill fortsätta att 
jobba på distans i viss mån 
även efter pandemin, medan 
71 av arbetsgivarna vill ha 
tillbaka alla till kontoret på 
heltid. Vid rapportsläppet 
i oktober anordnade Futurion 
en webbsänd paneldebatt 
som väckte stort intresse och 
engagemang. 
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Premiär för DigitAlmedalen
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Premiär för DigitAlmedalen
När coronapandemin satte 
stopp för årets Almedalsvecka, 
 ställde Futurion om och  startade 
 DigitAlmedalen – ett helt 
 digitalt alternativ med fokus på 
 framtidens arbetsliv.

Under fyra fullmatade 
 sommar  dagar bjöd vi på en 
rad seminarier,  intervjuer och 
 diskussioner med  politiker,  
 forskare, experter och  inspiratörer 
i vår  specialbyggda studio. 

Futurions forsknings
ledare Carl Melin och vd 

AnnTherése Enarsson 
i  DigitAlmedalens soffa 
med TCO:s ordförande 

Therese Svanström.

DigitAlmedalen visar att 
 Futurion kan skapa opinion 
med hög kvalitet oavsett 
plattform och snabbast av 
alla kunde presentera ett 
 färdigt digitalt alternativ. 

Dagens Opinions motivering till priset  
”Innovativast i Almedalen”FO
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Ishtar  Touailat, 
serieentreprenör, 
vid studie
inspelningen 
tillsammans  
med Ann Therése 
Enarsson.

Bejar Khosravi, 
grundare 

 Womanesse.

Martin Linder, ordförande Unionen.

Carl Melin och 
AnnTherése 

 Enarsson i samtal 
med Altingets 

Sanna Rayman.
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Pelle Ahlin  Olofsson, 
 samhällsexpert 
 Ungdomsbarometern

Mårten Blix, doktor  
i national ekonomi, Institutet 
för Näringslivsforskning

Susanne Ackum,  
nationalekonom, ordförande 
Forum för omställning

Christel Backman, 
forskare övervakningsstudier,  
Göteborgs universitet

Anna Troberg,  
ordförande DIK

Fredrik Hillelson,  
vd Novare Human Capital

Marie Nilsson,  
ordförande IF Metall

Carolina Emanuelson,  
Hack for Sweden

Johan Ingerö,  
policy ansvarig 
 Kristdemokraterna

Annika Wallenskog, 
 chefsekonom Sveriges 
 kommuner och regioner

Carl Benedikt Frey, director 
Future of Work, Oxford Martin   
School, Oxford University

Lisa Gunnarsson, 
Nordenchef LinkedIn

Bland gästerna fanns även:

Karin Ernlund,  
borgarråd  Centerpartiet

Ali Esbati,  
riksdagsledamot  
Vänsterpartiet

Leila Ali Elmi,  
riksdagsledamot Miljöpartiet

Ulrika Hyllert, ordförande 
Journalistförbundet

Veronica Magnusson,  
ordförande Vision

Malin Ekman,  
USAkorrespondent  
Svenska Dagbladet

AnnMarie Eklund 
Löwinder, säkerhetschef 
 Internet stiftelsen

Katarina Graffman,  
doktor i antropologi, 
 Göteborgs universitet
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Futurions rapport ”Om facket 
inte fanns – en  kontrafaktisk 
analys” visar att utan 
 fackföreningsrörelsen skulle vi ha 
 större inkomstskillnader i  Sverige 
och lägre löner för de flesta. 
Analysföretaget WSP  utredde hur 
Sveriges arbetsmarknad skulle 
ha utvecklats fram till idag, om 
facken inte  existerat. 

5 000 mindre i plånboken om facket inte fanns
RAPPORT
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Jämfört med i dag  skulle 
den tiondel som har högst 
inkomster se dessa öka 
medan övriga nio  tiondelar 
skulle få det sämre.
AnnTherése Enarsson och Carl Melin
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5 000 mindre i plånboken om facket inte fanns

Gulan Avci

Tore Englén

Rapporten uppmärksammades med 
artiklar i bland annat Dagens Arbete och 
Arbetsvärlden. 

Resultatet från rapporten presenterades 
i en debattartikel hos Svenska Dagbladet.

DEBATT

Rapporten presenterades i början av året vid 
ett fullsatt seminarium av rapportförfattaren 

Tore Englén, Futurions Carl Melin, Liberalernas 
Gulan Avci och TCO:s Therese Svanström. 

Moderator: CarlFredrik Johansson.
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Facket och jobben 
– vad  händer efter 
corona?
 Vilka konsekvenser från 

virusets härjningar och 
de beslut som tas i dess 
kölvatten för arbetsmark
naden och fackförbunden? 

Det handlar om hur vi 
 värderar yrken men 
också hur vi ser på 
 EUsamarbetet. En facklig 
coronakoronakommission 
för att stå bättre rustade 
nästa gång är en väg 
 framåt, spådde Ann- 
Therése Enarsson i april. 

Carl Melin lyfte fackförbun
dens  viktigaste  utmaningar 
i pandemins spår:

  Säkra kompetens -  
 utveckling 

  Säkra arbetsmiljön   
 på hemmakontoren

  Säkra anställnings-  
 tryggheten

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja

Fack i förändring 
– exempel från fyra länder

2020:3 Rapport om fack  
i förändring
Arbetslivet förändras och det 
innebär nya utmaningar för 
fackföreningarna. Även i län-
der där facket traditionellt är 
starkt minskar medlemsanta-
len. Hur har detta påverkat 
facken och hur möter man 
dessa utmaningar? Svaren 
gavs i rapporten ”Fack 
i förändring – exempel från 
fyra länder” som Futurion 
tagit fram tillsammans med 
Unionen.

Antalet egenanställda 
fortsatte att öka under 
2020. I slutet av året 
förde Futurions Carl 
Melin samman Samuel 
Engblom, TCO,  Stephen 
Schad, Egenanställnings
företagens branschor
ganisation, Katarina 
Lundahl, Unionen och 
Maria Elinder, Fremia för 
att reda ut hur rimliga 
villkor kan åstadkommas.

Parterna möts om egenanställningar

MER OM FACKLIG FRAMTID SPANINGAR      
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SPANINGAR      

      

PANELDEBATT

Om framtidens jobb på Digital@Idag
I början av oktober genom
fördes Forum för omställnings 
temadag Digital@Idag om 
 digitaliseringens betydelse 
över hela Sverige, bland annat 
med ett livesänt heldagspro

gram från Kulturhuset i Stock
holm. Futurions vd Ann-Therése 
Enarsson deltog för att disku
tera nya krav på arbetssätt, 
trygghet och jobb och medver
kade även på TCO:s Digital@

Idagwebinarium  tillsammans 
med digitala strategen 
Judith Wolst och Unionens 
 chefsekonom Katarina Lundahl 
om de nya kompetenser som 
krävs och hur vi får dom.
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 I FOKUS

Framtidens  
färdigheter 
2020 visade med tydlighet vikten av att lära om och lära nytt. 
Möjligheten att fylla på eller sadla om är vad som  framtidssäkrar 
oss när våra jobb försvinner eller förändras i allt snabbare 
takt. Att designa ett arbetsliv för kontinuerligt lärande är en av 
 huvuduppgifterna för politiker och parter, men också individen 
måste motiveras. Vår syn på hur vi lär oss behöver vidgas.  
Att öka vår digitala kompetens är viktigt och där  behöver alla 
hjälpa till i nya lärandekluster – som Future Fit.
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 I FOKUS

Framtidens  
färdigheter 

I februari var Futurion med och lanserade 
FutureFit Sweden, i samarbete med  Google, 
brittiska innovationsstiftelsen Nesta, 
Finansförbundet, Unionen, Vision, Hyper 
Island och Göteborgs universitet. FutureFit 

är utformad för att ge verktyg och kunskap 
att utveckla sin digitala kompetens och sitt 
självledarskap – för att stå bättre rustade 
på framtidens arbetsmarknad.  500 fack
medlemmar deltog i kursen under våren.

FutureFit – satsning på digitala skills

AnnTherése Enarsson 
tillsammans med Googles 
 Sverigechef Anna Wikland vid 
lanseringen av FutureFit.
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FutureFit  lanserades 
med ett fullbokat 

 frukostseminarium om 
 framtidens  färdigheter. 

Bland deltagarna fanns 
 Visions vice  ordförande 

 Daila Eid, Hyper Islands 
client partner Oskar Elfner 

och vd Helena  Ekman, 
 Ulrika Boëthius,  ordförande 

 Finansförbundet och 
 Marina Åman, vice 

 ordförande Unionen. 
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Futurions nya Framtidssäkringsindex FIX  visar 
hur framtidssäkra svenskarna  känner sig på 
 arbetsmarknaden och kommer över tid hjälpa till 
att  bedöma arbetstagarnas konkurrenskraft och 
 behov av  kompetensutveckling.

I en debattartikel hos 
 Dagens Arena  lyfte 
 Futurion behovet av att 
göra Sveriges  arbetstagare 
mer framtidssäkra.

14 procent av arbetstagarna, 
motsvarande 700 000  personer, 
känner sig inte  tillräckligt rustade 
för  framtidens  arbetsmarknad, 
 enligt  undersökningen som 
Novus gjort på uppdrag av 
Futurion.

DEBATT  

Svenskarnas  FIX-värde var 68, under 2019 på en 
skala där 100 är helt trygg inför  framtiden och noll 
innebär total otrygghet. 
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Under året släpptes 
nya avsnitt av Futu-
rions uppskattade 
podd ”Framtidens 
färdigheter”, där 
gäster inspirerar 
från olika perspek-
tiv om lärande, 
kompetenser och 
arbetslivet.

Bland gästerna 
fanns bland andra 
Google Sveriges 
 samhällspolitiska 
chef Sara Övreby 
som berättade om 
de utbildnings-
initiativ som görs av 
Google, entrepre-
nören Charlotta 
Lundin pratade om 
hur vi lär genom 
nätverk, och Nicklas 
Berild Lundblad, 
global samhälls-
planeringschef på 
Google spanade om 
hur vi kan validera 
vår kompetens. 

Podd: Framtidens färdigheter

Ekonomijournalisten 
och  entreprenören 
Ulf Skarin tipsade 
om futurebilities.

 Linda Waxin från 
 tanke smedjan 

 Ownershift  
 inspirerade  

om AIbaserad 
 rekrytering.

Podd-gästspel
Futurion har under året gästat en lång rad 
poddar för att prata om hur man bäst står 
rustad i ett snabbt föränderligt arbetsliv.

Heja Framtiden 
Journalisten Christian von Essens podd 
om framtidens samhälle.

Be digital  
En podd om digitalt ledarskap av det 
värmländska företagsklustret Compare.

Efter pandemin 
Entreprenörskapsforums podd om 
effekterna av coronapandemin.

SLA-podden  
Swedish Learning Association om 
 lärande i arbetslivet.
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Framtidsspaning  
för Polisförbundet
Futurions Ann-Therése Enarsson spanade om 
 polisyrket som framtidsval tillsammans med Fredrik 
 Torberger från Kairos Future, Stefan  Gustafsson 
från SSC (Swedish Space Corporation) och 
 moderatorn Nadim Ghazale vid Polisförbundets 
kongress i september.

Gaming på Bokmässan
För andra året deltog 
Futurion på Bokmässans 
scen Digital kultur, om 
demokrati, digitalisering 
och lärande. 

Under rubriken Från raidledare till 
VD – kan spelande vara en väg in 
i arbetslivet? diskuterade Futurions 
vd  Ann-Therése Enarsson och Svenska 
esportsförbundets ordförande  Sammi 
Kaidi varför rekryterare bör vidga 
 vyerna och börja se spelande som en 
het merit hos jobbsökare. 

Första utbildningen i 
 feministisk digitalisering
Futurion är med som partner och 
 utbildare när Vision drar igång Sveriges 
första utbildning för feministisk digitalise
ring 2021. Utbildningen riktar sig till stu
denter och syftar till att öka  förståelsen 
för  digitaliseringen i arbetslivet ur ett 
 feministiskt perspektiv.  

Storskärm på  
Tekniska Museet
Futurion svarar på frågor 
om framtidens jobb på Ung 
 Företagsamhets utbildningsfilm 
för mellanstadiet.

MER OM FRAMTIDENS FÄRDIGHETER
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Ny podd 
om det 
 datadrivna 
arbetslivet
Teknikutvecklingen mot ett allt 
mer datadrivet arbetsliv går 
snabbt. Fördelarna är många, 
men vi ser också exempel på 
ökad övervakning och  kontroll. 
Hur kan vi säkerställa att 
digitaliseringen av arbetslivet 
genomförs på ett hållbart 
sätt, utan att hota arbetsta-
garnas integritet och arbets-
miljö? Det utreder vi i Futurions 
nya podd ”Datadriven – om 
 integritet i arbetslivet”. 
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Bland gästerna

Marcin de Kaminski,  
programchef  
Civil Rights Defenders

Mattias Höij,  
förbundsdirektör  
Innovationsföretagen

Carolina Brånby,  
policy ansvarig  
Svenskt näringsliv

Carin Håkansta,  
forskare arbetsvetenskap  
Karlstads universitet

Samuel Engblom, 
 samhällspolitisk chef  
TCO

Andrea Risberg, 
 programansvarig  
AI  Sustainability Center

Datadriven  gjordes 
tillsammans 
med författaren, 
Aftonbladet 
krönikören och 
digitaliserings
experten  Mattias 
Beijmo. 

Han  bidrog även 
med  fördjupande 
texter om hur 
 digitaliseringen av 
arbetslivet  utvecklats 
och vad det kan 
 innebära framåt. 

Övervakning engagerar 
Podden fick stort  genomslag och 
ledde till artiklar hos bland andra 
 Arbetaren,  Arbetsvärlden och 
 GöteborgsPosten. 

Futurion varnade för den ökade 
 övervakningen i pandemins spår 
arbetslivet i en debattartikel  
i Arbetsvärlden.

DEBATT  
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Forskningssamarbete: 
Mistra Geopolitics

Som stakeholder till Swedish Environment Institute och forsknings
programmet Mistra Geopolitics, deltog Futurion under året i expert
gruppen som tog fram scenarion för coronapandemins geopolitiska 
konsekvenser. Tillsammans med bland andra Försvarshögskolan, 
Tillväxtanalys, SEB och Ericsson bidrog vi med insikter om hur jobb 
och arbetsliv kan påverkas.

Feltänk och feministisk framtid  
– ett samtal med Katrine Marçal

Våra djupt rotade 
föreställningar om 
manligt och kvinnligt 
bromsar  utvecklingen 
och är avgörande 
för hur samhället 
är  utformat, men
ar  författaren och 
DN-skribenten 

 Katrine Marçal. 
 Futurion mötte  henne 
för ett webbsänt 
samtal om hennes 
nya bok ”Att upp-
finna  världen – hur 
historiens första 
feltänk satte käppar 
i hjulet”.

Hela Sverige Samlas
I september 
var Futurion 
med när 
Hela Sverige 
Samlas 
 ordnade 
stor digital 
kickoff. 

Vi har un
der  hösten 
också hunnit 

med  föreläsningar och paneldiskussioner 
hos bland annat Internet dagarna, Mötes-
plats Social  Innovations RE_ACT, Digitala 
Vårddagen och  Mittuniversitetet. 

Vad kan vi lära av  
USA-valet?
Varför stöttar så många amerikaner 
Donald Trump och vilka lärdomar kan vi 
dra av det? Det diskuterade Carl Melin 
i  Futurions direktsända valvaka med gäs
ter som Karin Nelson, vd på  Demoskop, 
Leif Pagrotsky, tidigare statsråd och 
generalkonsul i New York och Becky 
Carroll, före detta ordförande för  Women 
for Obama. 
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