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Ett mer flexibelt 
 arbetsliv kravställer 

på flera områden, 
inte bara på  

arbetsgivarna utan  
också på det  

fackliga arbetet. 
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Året 2021 präglades fortsatt av pandemin 
och samhällsdebatten fokuserade mycket 
på de långsiktiga konsekvenserna av  
nedstängning och social distans. Futurion  
bidrog under året med en rad insikter, 
 scenarioanalyser och spaningar som  
kretsade kring nya arbetssätt, effekter 
på värderingar och beteendemönster. Så 
pass mycket att vi lyftes fram bland dem 
som  ansågs mest  inflytelserika i arbets-
marknadsdebatten såväl som debatten om 
digital isering enligt nätmagasinet Dagens 
Opinion. Det var glädjande och inspirerande 
att höra!

Ett par exempel på saker som vi lyft är 
 människors önskan om att välja bostadsort 
före arbetsort. Något vi pekade på i ett  
flertal rapporter och artiklar under året.  
Den mest citerade och uppmärksammade  
rapporten Flyttmönster i ett förändrat 
 arbetsliv, i  samarbete med Remote Lab,  
var en  signalskanning över de rörelse- och 
flyttmönster som kan skönjas globalt. Den  
visar på en deurbaniseringstrend, driven  
av att komma närmare naturen och familjen 
och bort från trängsel och höga bostads-
priser. Människor vill helt enkelt forma ett 
mer flexibelt arbetsliv för att få livspusslet 
att gå ihop, och under pandemin har  
många insett att det är möjligt.

Ett mer flexibelt arbetsliv kravställer på  
flera områden, inte bara på arbetsgivarna 
utan också på det fackliga arbetet. Därför 
lyfte vi att organisering av medlemmar på 
distans blir en ny facklig utmaning att möta.  
Det behövs bland annat fler och nya digitala 
verktyg för att kanalisera engagemang, vil-
ket visades i rapporten Digitala folkrörelser.  
Vi undersökte också motivet till fackligt 
engagemang och hur den fackliga styrkan 
ser ut i två populära rapporter som vi gjorde 
i samarbete med Unionen. 

Samtidigt som nya arbetssätt, ny teknik 
och distansarbete blir alltmer vanligt och 
önskvärt så ökar också spårbarheten i 
 arbetslivet. Allt kan loggas och lyssnas på. 
Det ställer i sig nya frågor om integriteten 
hos arbetstagarna. Futurions poddserie 
Datadriven om integritet i arbetslivet är 
lika aktuell som i fjol. Hur fackförbunden 
kommer agera för att skydda sina medlem-
mars  integritet och hur riksdag och regering 
 kommer fördela maktbalansen över data 
som genereras återstår att se. Där är vi  
bara i startgroparna på en av vår tids  
stora frågor, vem äger din data? 
 

Distans, digitalt och data

Ann-Therése Enarsson,
vd Futurion
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2021 I KORTHET  
Nedslag från året som gått

Vi lever för partnerskap!   
Under 2021 genomfördes 
utbildningssatsningen 
 FutureReady med Google  
och Hyper Island. Vi sam
arbetade även nära 

kunskaps hubben   
RemoteLab, Swedish 
 Jobtech, Swedish  
Environment Institute  
i forsknings programmet  
Mistra  Geopolitics m fl. 

Futurions Ann-Therése Enarsson och Carl 
Melin tog plats på Dagens Opinions lista över 
de tyngsta opinionsbildarna inom arbets
marknad i början av året. Listan toppades av 
Svenskt Näringslivs Jan-Olof Jacke.

 

Futurion i Almedalen

#90dayfinn, den finska regeringens 
satsning för att locka  internationella 
techtalanger till landet, var en av 
alla signaler på nya flyttmönster 
som presenterades i Futurions  
och The Remote Labs rapport  
Flyttmönster i ett förändrat  
arbetsliv från mars. 

Problemet med arbets rätten 
är inte att ”BrittMarie” är för 

trygg. Tvärtom är det hon 
som känner sig mest otrygg  

på arbetsmarknaden.

Tajta samarbeten

Tung opinionsbildare 50%
…fler än tidigare känner sig hotade på arbets
marknaden, visade Futurions  Framtidsindex FIX. 
Debattartikeln ”Pandemin har knäckt arbetstagares 
framtidstro” hamnade topp 5 när Altinget listade 
sina mest uppmärksammade arbetsmarknads 
debatter under året.

Finländsk på prov
Futurion svarar CUF:s Réka Tolnai 

på Expressen Debatt i maj

Nya  
  poddar!

Almedalsveckan återuppstod i juli i nedbantad 
version och Futurion var med och pratade väl-
befinnande i arbetslivet med Mindshift Sverige. 

Klimat s marta jobb, 
 morgondagens multi-
kompetenta polis och  
15 saker alla  behöver 
veta för att  förstå fram-
tiden. Något av allt som 
avhandlades i de nya 
avsnitten av Futurions  
podd Framtidens 
 färdigheter.

Anna Wikland,  
Sverigechef Google

Ann-Therése 
Enarsson

Carl  
Melin

Nytt avsnitt! Mer multikompetent, mer digital och 
mer specialiserad. Det är vad som gäller för framtidens 
poliser, enligt Sommar i P1-aktuella polisen och 
debattören Nadim Ghazale. 

@tankesmedjan_futurion

11 1
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I Futurions rapport Flyttmönster i ett förändrat arbetsliv  
skannar vår samarbetspartner The Remote Lab signalerna som  
visar att normen för hur vi ser på boende och arbetsliv håller  
på att förändras. Distansarbetet har fått fler än någonsin att öppna  
ögonen för möjligheten att bosätta sig på en annan plats än där  
jobbet finns – tillfälligt eller permanent. Parallellt ser vi satsningar  
från städer och regioner som vill locka till sig distansarbetare  
från när och fjärran för att stärka det lokala samhället. 

Rapporten presenterades 
vid en välbesökt webbsänd

ning med rapport författaren 
Maria Svensson Wiklander 

från The Remote Lab,  
Hans Westlund, professor  

i urbana och regionala  
studier vid KTH, Marcus  

Andersson, vd och med
grundare Future Place 

Leadership och  Futurions vd 
Ann-Therése Enarsson. 

I FOKUS  

Framtidens  
flexibla arbetssätt
Under 2021 kunde många av oss återvända till kontoren. Men 
hur ofta skulle vi egentligen vara där? Medan vissa längtat  
efter att träffas och äntligen få arbeta tillsammans hade  andra 
upptäckt de stora fördelarna med att sköta arbetet helt på 
 distans – kanske till och med från annan ort. Arbetsgivarnas 
utmaning blev att lägga ett arbetspussel som både passar  
arbetsplatsen och medarbetarna, och som kommer få stor  
påverkan för hur vårt arbetsliv och samhälle kommer utvecklas  
framöver. Futurion spårade signalerna och spanade om 
 konsekvenserna i ett mycket spännande läge!

Fler väljer bostadsort före arbetsort  

– nya flyttmönster formar framtidens arbetsliv

RAPPORT
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Är arbetsgivare och  
fackliga organisationer 

beredda på att skapa 
förutsättningar för  

de nya flyttmönstren?

PRESS
Rapporten upp-
märksammades 
av bland andra 
 Arbetsliv, 
Du&jobbet och 
Vision.

SPANING 
Distansarbetet har fått många att förvänta 
sig ett mer flexibelt arbetsliv än tidigare.  
Det är viktigt att ha med sig när vi funderar 
på hur vi ska organisera arbetet efter  
pandemin, skrev Futurions AnnTherése 
Enarsson i en spaning.

”Tydligt är att synen  
på hur vi tänker kring arbete 

och bostadsort påverkas 
ordentligt av att nästan halva 

Sveriges arbetskår jobbar  
på distans.”

Ann-Therése Enarsson,  
Futurions vd.

”Arbetsgivare står inför att  
deras anställda under det  

senaste året har gjort livsval som 
påverkar var de vill jobba ifrån. 

Det kommer behövas  
väldigt goda skäl för att de ska 

acceptera att komma in till  
kontoret varje dag som tidigare.”

Maria Svensson Wiklander, 
The Remote Lab, vid  

rapportpresentationen.

FO
TO

: U
N

S
P

LA
S

H

FO
TO

: U
N

S
P

LA
S

H

Nya krav ställs på arbetsgivare, 
fackförbund och kommuner när fler 
arbetstagare vill lämna storstaden 
och flytta till landet, skrev Futurion  
i en debattartikel i Arbetsvärlden. 

Några tydliga signaler på förändrade flyttmönster 
som tas upp i rapporten är: Nettoutflyttning från 
storstäderna, bredbandsbullerbyar som väcker 
liv i stadsbygden, skenande bostadspriser, nya 
coworking- och coliving-hubbar och satsningar från 
länder och regioner för att locka distansarbetare 
och digitala nomader.

DEBATT
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Tolv tankar om hur  
framtiden ändrats  
efter corona
Vad har vi lärt oss så här långt av pandemin och  
vad väntar framöver? Futurion ställde frågan till tolv 
tongivande samtidstänkare. Deras spaningar gav  
spännande perspektiv på hur framtiden har ändrats  
– för samhället och för arbetslivet. 

I spaningar från tolv debattörer, 
forskare, arbetslivsexperter och 
omvärldsanalytiker, med olika 
specialistområden och infalls-
vinklar, beskrevs hur vår framtid 
påverkas av denna långa tid 
av sjukdom och nedstängning 
av samhället. Allt från hur 

framtidens smittsäkra kontor 
utformas och hur hybridarbetet 
ersätter livspussel med arbets-
livspussel, till hur pandemin 
hotar det globala samhället 
och vilka lärdomar vi bör ta 
med oss för att tackla nästa 
stora kris – klimathotet.

Dalia Eid,  
vice ordförande Vision

Karl Hallding,  
forskare SEI, Swedish 
Environment Instiute

 

Anna Wieslander,  
Nordenchef tankesmedjan 
Atlantic Council

Markus Kallifatides,  
docent och ordförande  
i Reformisterna

Samt Katarina Lundahl, 
chefsekonom Unionen
Christina Bodin Daniels-
son, arkitekt och forskare 
på KTH, Johan von Essen 
och Magnus Karlsson, 
 professorer vid Ersta 
 Sköndal Bräcke högskola.

Kampen om livspusslet 
kan vi redan. Blir  

arbetsplatsens nästa  
stora utmaning efter 

pandemin att få  
ihop arbetspusslet?

Hur balanserar vi medarbetarnas nya förvänt-
ningar på flexibilitet med organisationens krav 

på förutsägbarhet? Trendspanaren och digitala 
strategen Kristin Heinonen förutspådde kluriga 

förhandlingar och nya pussel för chefen att lösa.

Under pande
min har vi tagit 
makten över 
digital iseringen. 
Nu återstår att 
fördela den mer 
rättvist.
Efter ett år av tvångsdigitalisering 
inser vi att digitala  lösningar 
inte är underbara men att de, 
och vi, duger, skrev Katarina 
Gidlund, digitaliseringsforskare 
vid  Mittuniversitetet. Nu behövs 
utrymme för drömmarna.

Det kanske  
viktigaste är att vi 
påminner oss om  
att Sverige under  

pandemin splittrades 
i delberättelser om 

krisen som det  
kommer ta tid att 

foga samman.
Nicklas Berild Lundblad, debattör och 

doktor i informatik, förutspådde en nation 
som delas av sina olika upplevelser av 

Sveriges pandemihantering.

Under pandemin har vi 
 kollektivt visat för oss själva 
att omställning är möjlig.
Nu behöver vi samma målinriktning och fokus för att lösa 
en ännu större utmaning – klimatförändringarna, skrev 
tankesmedjan Global Utmanings vd Tove Ahlström. 

Spanade om 
framtiden  
post-corona  
gjorde även…

SPANINGAR
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Svensk  
Biblioteks-
förening
Blir biblioteken 
naven i framtidens 
distansarbete? 
Samtal med Isobel 
Hadley-Kamptz 
på bibliotekens 
branschdagar i maj. 

DEBATT
Höj lönen för dem som jobbar hemifrån

”Om arbetsgivarnas lokalkostnader sjunker 
samtidigt som arbetstagarnas boendekostnader 
ökar behöver det ske en omfördelning.”
Hemmaarbete innebär höjda kostnader som arbetstagaren bör  kompenseras för,  
skrev Futurion i en debattartikel i Aftonbladet. 

Stor nyfikenhet  
om morgondagens  
hybrida arbetsliv
Vad kan vi förvänta oss av ett arbetsliv där hybridarbete 
är standard? Hur kommer det påverka vårt samhälle  
och värderingar? Under året deltog Futurion i många 
samtal, seminarier och artiklar med våra tankar om  
hybridarbetets effekter på framtidens arbetsliv.  
Här är några av dem.

Internetdagarna 

Internetstiftelsens årliga konferens med  
Nobels fredsprismottagaren Maria Ressa,  
futurologen Amy Webb och  AI-experten Ayesha  
Khanna bland gästerna. Futurion pratade 
 framtidens hybrida arbetsliv i Svenska Nomaders 
programspår.

PRESS
Tidningen Finansliv

”Vi går ifrån att  
diskutera livspusslet  
till att diskutera hur  
vi ska lösa arbets pusslet. 
Det finns många  
baksidor med distans
arbete men för många 
 väger de positiva  
effekterna över.”
Ann-Therése Enarsson i Finansliv

Tillväxtanalys
Framtiden post- corona med Carl 
 Benedict Frey, Future of Work, 
 Oxford University, Mats Kinnwall, 
chefsekonom Teknikföretagen, och 
Peter Frykblom, Tillväxt analys.

GoToWork
I november   trend- 
spanade Ann- 
Therése Enarsson 
framtidens orga-
nisationsformer i 
webinarieserien 
”Samtal med 
GoToWork”

Microsoft
Teamsdagen – 
Hur är vi sociala i 
Teams? Panel med 
Ulf Lundqvist, 
RISE och Pia 
 Stider, Uclarity.

Demoskop 
Arbetslivet 2.0, 
samtal med 
 Hélène Belin,  
kommunikations-
chef på Man-
power-Group, och 
Karin Nelson, vd 
Demoskop.

Podden Be Digital
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Tidningen Vision

Tidningen 
 Personal &  
Ledarskap

Män har tagit  
större ansvar hemma 
 under pandemin
6 av 10 män har avsatt 
mer tid för sina barn och 
hushållarbete under pan-
demin än tidigare, visar 
Futurions undersökning.

Hur kan vi hålla fast i de nya  
vanorna, frågar Futurions  
Ann-Therése Enarsson i en  
debattartikel i Arbetsvärlden.

PRESS
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I FOKUS   

Facklig framtid
Facklig styrka bygger på elva dimensioner konstaterades  
i en av Futurions rapporter under året, och organisationsgrad  
är en av dimensionerna. Men hur ser engagemanget ut och  
vad driver viljan till inflytande och påverkan? Och hur kan det 
kanaliseras i ett alltmer digitaliserat samhälle? Tre nya rapport er 
gav insikter om vad som driver fackligt engagemang och  
 visade inspirerande exempel på hur nya digitala verktyg kan  
användas för att aktivera arbetstagare och väcka intresse  
för frågorna i helt nya målgrupper. 

Tre rapporter om framtidens 
fackliga engagemang

RAPPORT 1:
Facklig styrka bygger på att 
 finnas på arbetsplatsen

När arbetsplatsen inte längre är 
norm ändras förutsättningarna 
för det fackliga arbetet. Futurions 
forskningsrapport Vad är facklig 
styrka? från professor Anders 
Kjellberg visar att mycket av den 
fackliga legitimiteten och styrkan 
bygger på att vara närvarande 
där medlemmarna finns – ute på 
arbetsplatserna. 

Rapporten presenterades med 
ett samtal om facklig styrka 
med  rapportförfattaren Anders 
Kjellberg, professor i sociologi vid 
Lunds universitet, Martin Linder, 
förbundsordförande Unionen, 
Mari Carlquist och Sofia Vahlne, 
Unionen-ordförande respektive 
Head of People Strategy & Labour 
Relations på Scania i Södertälje, 
samt Futurions Carl Melin och 
Ann-Therése Enarsson. 

Press 
Sydsvenskan skrev om  rapporten och intervjuade  författaren.

Anders  
Kjellberg
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RAPPORT 2:

Fackligt aktiva drivs av att göra nytta för andra

Främsta anledningen att ta på sig fackliga 
 uppdrag är möjligheten att göra tillvaron bättre 
för kollegorna, enligt Futurions rapport Fackligt 
 engagemang – om medborgerligt engagemang 
inom fackföreningar. Rapporten visade också  
att fackligt engagemang ofta går i arv och att  
få ser det som ett politiskt engagemang. 

Rapporten presenterades vid ett  seminarium med  
rapportförfattarna Johan von Essen, professor  
Ersta Bräcke Sköndal högskola, och Susanne  
Wallman Lundåsen, docent Linköpings universitet,  
Martin Linder, ordförande Unionen, och Rosaline  
Marbinah, ordförande LSU.

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja

Fackligt engagemang
– om medborgerligt engagemang  

inom fackföreningar

2021:3

När drivkrafterna för  
engagemang ändras måste även  

det fackliga arbetet göra det.
skrev Futurions forskningsledare Carl Melin,  

i en kommentar till rapporten.

Debatt
Futurions rapport  kommenterades av Dagens  Nyheters ledar skribent  Jens Runnberg.

Det mest kraftfulla  
i all organisering, även  

den fackliga, är styrkan  
i att samla människor.  

Det fördjupar demokratin.
Rosaline Marbinah, ordförande LSU

17
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RAPPORT 3:
Digitala verktyg väcker nytt engagemang

Hur framtidens fackliga engagemang kan se  
ut fick vi en försmak på i rapporten Digitala  
folk rörelser – nya sätt för arbetstagare att  
engagera sig. Techjournalisten Katarina  
Andersson radar upp inspirerande exempel  
där nya digitala  verktyg och innovationer  
har använts för att väcka  arbetstagares  
engagemang och nå ut till nya målgrupper.

Rapporten presenterades med ett samtal  
mellan  rapportförfattaren Katarina Andersson,  
kommunikationsexperten Maja Stridsberg, initiativ-
tagare till PR-branschens metoo-upprop #sistabriefen, 
och Peter Hellberg, vice ordförande i Unionen  
och ordförande i det europeiska tjänstemanna- 
facket UNI Europa, och Futurions Carl Melin och  
Ann-Therése Enarsson. 

Digitala
folkrörelser 

– exempel på hur arbetstagare 
finner nya sätt att organisera sig

2021:3 Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja

Debatt
Fackliga organisationer får inte fastna i gamla arbetsformer. Med nya digitala tjänster kan facken stärka arbetstagarnas inflytande och väcka intresse för fackliga frågor hos en ny generation,  skrev Ann-Therése Enarsson  i en debattartikel  i Kollega.

En ny vår för facket?
Carl Melin gästade Facebooktalkshowen 

”Söndag 22.00” i maj för att diskutera 
fackens framtida möjligheter och 
utmaningar  tillsammans med LO:s 
ordförande Susanna Gideonsson, 

frilansjournalisten Lotta Fogde och före 
detta finansministern Allan Larsson. 

Facken behöver inte göra 
något radikalt nytt. Gör det 
ni gör men lyft in sådant 
som gör det smidigare, 
enklare och bättre.
Maja Stridsberg, initiativtagare till #sistabriefen FO
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Katarina  
Andersson

Susanna  
Gideonsson

MER FACKLIG FRAMTID:

Ministermöte 
på kontoret
Att möta makt
havare och 
beslutsfattare 
är en viktig del 
av vårt arbete. 
Här med TCO:s  
ordförande   
Therese 
Svanström 
och arbets
marknads
ministern Eva 
Nordmark.

Vård förbundet
Carl Melin medverkade till- 
sammans med bland andra 

 ekonomiprofessor Lars Calmfors på 
 Vårdförbundets förbundsstyrelsemöte.

Lärar förbundet
Futurions Ann- Therése 
 Enarsson introduktionstalade  

om fackliga utmaningar på Lärar-
förbundets extrakongress i september.

FUTURION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 FUTURION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
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I FOKUS   

Framtidens  
färdigheter
Vilka färdigheter som behövs och belönas i framtidens  
arbetsliv är en kärnfråga för Futurion. Pandemin sänkte dock 
självförtroendet även hos de mest säkra grupperna på arbets-
marknaden. Vi såg därför ett nytt och ökat fokus på behovet  
av att framtidssäkra arbetsstyrkan. Att lära nytt under hela  
arbetslivet blev mer centralt än på länge, och även vikten av  
att motivera och inspirera fler att öka sin digitala kompetens.  
Det var utgånspunkten för flera av Futurions aktiviteter under 
året, inte minst utbildningssatsningen FutureReady och  
podden Framtidens färdigheter.

FutureReady – 
framtids säkrar 
1000 tjänstemän
2021 startade vi utbildningen Future-
Ready, i samarbete med Google och 
Hyper Island. 500 tjänstemän från 
Finansförbundet, Vision och ST gick 
utbildningen och fick verktyg att 
stärka sin digitala kompetens för  
att stå bättre rustade i ett arbetsliv 
som snabbt digitaliseras och auto-
matiseras. Under 2022 får 500 nya 
tjänstemän samma chans! 

En utbildning som 
 FutureReady innebär 
att vi hjälper fler att ta 
del av digitaliseringens 
fördelar.
Anna Wikland, Sverigechef Google

21

FUTURION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021



22
23

FUTURION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 FUTURION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Nya avsnitt av Framtidens färdigheter
Futurions podd Framtidens färdigheter återkom 
med en ny säsong under 2021, med nya gäster  
som bidrog med inspiration och kunskap kring  
lärande, kompetens och arbetsliv. 

Bland gästerna fanns Shoka Åhrman, pensions expert SPP, Frida  
Berry Eklund, grundare Våra barns klimat, Daniel Kjellsson, med-
grundare Future Talent Council, Mats Tyrstrup, forsknings ledare 
 Handelshögskolan och grundare Center of Governance, Henric 
Smolak och Christian von Essen, framtids poddare och författare, 
Emelie Fågelstedt, medgrundare Svenska nomader och Nadim 
 Ghazale, polis och debattör.

Första utbildningen  
i feministisk digitalisering

2021 genomförde fackförbundet Vision 
 Sveriges första utbildning i feministisk 
 digitalisering. Futurion medverkade som 
 partner och utbildare med en föreläsning  
om digitalt ledarskap.

DEBATT

I framtiden är  
chefen en gamer
Skickliga gamers tränar samma för-
mågor som krävs av ledare i vårt nya 
arbetsliv. Nästa generations chefer 
finns bland raidledarna i World of 
 Warcraft, skrev Futurions vd Ann- 
Therése Enarsson i en debattartikel i 
Unionens tidning Kollega i mars.

Den virtuella världen      pre 
mierar tydlighet, förmåga 
att strukturera processer 
och tänka kreativt.

Futurion har under året gästat en rad poddar, 
 seminarier och expertpaneler för att diskutera vilka 
kompetenser som krävs i framtidens arbetsliv.

NÅGRA EXEMPEL:
Podden Framtidslandet 
Learnsters podd om framtidens arbetsliv, 
ledd av Daniel Kjellsson, med gäster 
som Vinnovas Darja Isaksson, internet-
gurun Joakim Jardenberg och Handels-
professorn Micael Dahlen.

Nestas Becoming FutureFit
Om hur samarbetet och utbildningen 

FutureFit rustat tusentals tjäns-
temän i Norden, Belgien och 
Holland i  digital kompetens. 

Stora  forskardagen 
Metodicums forskardag om  
HR med bland andra HR- 
professorn Stefan Tengblad  
och AI-professorn Fredrik Heinz.

Den uppkopplade 
individen på arbetet

RISE:s seminarium Den upp kopplade 
individen på arbetet, om det datadrivna 
arbetslivet.

Ann-Therése  
Enarsson, Darja 

Isaksson och  
Micael Dahlen.

Mer än 10 000 
nior har följt 
Ung Förtagsam-
hets program 
Framtidskoll där 
Futurion var med 
och framtids-
spanade med 
Framtidskolls-
reporter Tina 
Brahimzadeh. 

MER OM FRAMTIDENS FÄRDIGHETER

Shoka 
Åhrman, 
pensions-
expert SPP
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UNDERSÖKNINGAR
PANELDEBATT

Sänkt självförtroende bland arbetstagarna  kräver framtidsinvesteringar 

Svenskarnas FIX-värde sjönk från 
68 till 57 mellan 2019 och 2020, på 
en skala där 100 är helt trygg inför 
framtiden och noll innebär total 
otrygghet. Andelen som känner sig 
framtidssäkra halverades från 26 till 
13 procent.

SEMINARIUM

FIX diskuterades vid ett live- 
sänt seminarium om unga 
och  framtidstro i febru-
ari. I expertpanelen: 
Annika Sundén, 
dåvarande analys -
direktör Arbetsför-
medlingen, Lotta 
Illona  Häyrynen, 
 ledarskribent  
Arbetet och Futurions 
 Ann- Therése Enarsson.

Den här krisen har visat sig slå hårdare mot 
grupper som normalt inte brukar vara de som 
drabbas – tjänstemän och egenföretagare.
Ann-Thérese Enarsson, vd Futurion

Under de kommande åren har  
vi en unik möjlighet att vända 
 utvecklingen. Vi måste se till att 
de nya jobben är trygga jobb.
Carl Melin skriver på Futurion.se om att omstarten efter 
 pandemin måste ske med trygga anställningar, för att vända 
den nedåtgående spiralen.

DEBATT

Nu krävs framtids investeringar i  människors kun-
skap, skrev  Futurion i en debattartikel hos Altinget.

 

Problemet med dagens arbets
rätt är inte att ’BrittMarie’ är för 
trygg och gör det för svårt för 
unga att få jobb. Tvärtom är det 
hon som känner sig som mest 
otrygg i arbetslivet.
skrev Futurion på Expressen Debatt som svar på nya  
CUF ledaren Réka Tolnais LASutspel i maj.

DEBATT
Rapportpresentation
Hur framtidstron ska återvända diskuterades vid vårt 
SOM- seminarium i juni med LO:s första vice ordförande  
Therese  Guovelin, Ungdomsbarometerns vd Ulrik 
 Hoffman, SOM-institutets Anders Carlander och 
 Futurions Ann-Therése Enarsson och Carl Melin.

FIX 2021: 
Dramatisk coronaeffekt 

Arbetstagarnas tro på sin egen ställning på arbetsmarknaden rasade  
under pandemiåret 2020, visade Futurions årliga Framtidssäkringsindex FIX, 
om hur framtidssäkra svenskarna känner sig på arbetsmarknaden. 

SOM 2021:
Ökad otrygghet och krav på kompetensutveckling 

6 av 10 är oroliga över försämrad anställningstrygghet i framtidens arbetsliv, 
visar Futurions rapport i samarbete med SOMinstitutet. Oron har ökat de senaste 
fem åren och är störst bland kvinnor i övre medelåldern.

1/4
tror att de  
skulle få svårt 
att hitta ett nytt 
motsvarande 
jobb om de 
blev av med sitt 
nuvarande och 
bara hälften  
ser sig själva 
som attraktiva 
på arbets-
marknaden. 
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 I FOKUS

Framtidens  
demokrati
2021 firade Sverige 100 år som demokrati med allmän och  
lika rösträtt. Men hur står det till med demokratins framtid?  
Står den pall mot ökad polarisering, populism och alternativa 
sanningar och vad krävs för att värna vårt öppna samhälle  
framåt? Vilken roll spelar folkrörelserna som demokratibyggare? 
Futurion samlade forskare, experter och debattörer för att  
lyfta de skarpaste idéerna om hur vi skapar ett samhälle av 
trygghet och framtidstro.

SAMTAL 1:
Polarisering och åsiktskor-
ridorer – bara något dåligt?
Har begreppet polarisering  tappat 
sin  relevans när det används som ett 
argument för att tysta ner debatt? 
Med Arbetets Yonna Waltersson, 
Bulletins  Carolin Dahlman, Timbros 
Andreas Johansson Heinö och 
 Futurions Carl Melin.

Begreppet polarisering  
håller på att vattnas ur, så 

som det används idag  
överskuggar det debatten  

om viktiga sakfrågor.
Yonna Waltersson, Arbetet

Futurion firade demokratins 100-årsjubileum genom att starta 
året med en samtalserie om hur vi värnar vår demokrati framåt.  
Vid tre tillfällen belyste vi frågor som polarisering, populism,  
alternativa sanningar och andra utmaningar mot vårt öppna  
samhälle. Tillsammans med våra kloka och insatta gäster ville  
vi lyfta de skarpaste idéerna om hur vi kan fortsätta att värna  
vår demokrati. 

Samtalsserie om  
framtidens demokrati

Carolin  
Dahlman

Andreas  
Johansson Heinö

Carl Melin
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SAMTAL 2:
Folkrörelserna och demokratin  

– hur kan facket värna det  
öppna samhället?

I dessa tider av polarisering behöver  
vi vara bättre på att sprida positiva 

exempel, till exempel de fackligt  
organiserade som varje dag hittar  

lösningar genom att utgå från  
kompromisser – inte konflikter.

Therese Svanström, TCO

SAMTAL 3:
Sanning och konsekvens – vad  
är mediernas roll bland eko-
kammare och alternativa fakta?
De som vill påverka oss och vår bild av 
verkligheten blir hela tiden bättre på att 
utnyttja möjligheterna med plattformar 
som Facebook, Twitter och Tiktok. Hur 
avgör journalisterna vad som är ange-
läget på riktigt från medvetet upplåsta 
 debatter? Med Ulrika Hyllert, ordförande  
i  Journalistförbundet, Carl Heath, RISE 
och f d utredare inom området,  Hanna 
Linderstål, vd Earhart, Carl Melin, 
forsknings ledare Futurion.

Hur mår Sveriges demokrati?
Frågan 
 aktualiserades 
under under 
sommarens 
och höstens 
regerings
kriser. 

 Futurions Carl Melin kommente
rade regerings krisen i P1 Morgon 
i Sveriges radio…

Med Therese Svanström, ordförande TCO,  
Rosaline Marbinah, ordförande LSU,  Landsrådet för  

Sveriges Ungdoms organisationer, Olle Wästberg,   
debattör och tidigare statlig demokratiutredare,  

Carl Melin,  forskningsledare Futurion.

Vi måste rusta oss  
mot missinformation  

och uppblåst debatt.
Carl Heath, RISE

Om skolans demokratiuppdrag på Skolledare21
Hur kan skolan stötta och utveckla den demokratiska kompetensen 
och engagemanget bland eleverna? Futurions Ann-Therése  
Enarsson, ÖB Micael Bydén och Skolverkets förra generaldirektör 
Mats Ekholm fanns bland talarna pratade på den stora skol-
konferensen Skolledare21 i september. 

Gästpodd
USA bytte president men polarise-
ringen i landet är starkare än nå-
gonsin. Det diskuterade Futurions 
Carl Melin i SvD:s Ledarpodden.

Hanna  
Linderståhl

Rosaline  
Marbinah

Olle  
Wästberg

Ulrika  
Hyllert

MER OM DEMOKRATI

Det är ingen  
slump att arbets
marknadens  
parter är 
 bättre på att 
samar beta, 

 kompromissa och sluta 
avtal än vad politikerna är.
Borde parterna få större ansvar  
när politikerna blir allt sämre på att 
samarbeta och hålla sina avtal,  
frågade sig Futurion i en debattartikel  
i Svenska Dagbladet i december.
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FUTURION – tankesmedjan  
för framtidens arbetsliv

Futurion är tankesmedjan för framtidens 
arbetsliv. Vi bidrar med kunskap och  
insikter om morgondagens jobb och 

 arbetsmarknad och de utmaningar som  
i synnerhet  tjänstemännen står inför.  

Genom analyser, scenarier och spaningar 
blickar vi mot  horisonten och den  

samhällsutveckling vi möter. Vi delar vår 
kunskap om framtidens arbetsliv genom 

samarbeten, samhälls debatt och  
samtal. Futurion ägs och  finansieras  

av olika fackförbund inom  
tjänstemannarörelsen. futurion.se


