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Det är mycket prat nu, om Ai, digitalisering 
och robotar. Om hur förutsättningarna på 
arbetsmarknaden kommer att förändras. Om 
nya jobb som kan komma till och andra som 
försvinner. Om hur tekniken kan gynna 
välfärden och om säkerhetsrisker. Det vi är 
med om nu är tveklöst inledningen på en 
teknikutveckling utan like, och vi kan vara 
säkra på att förändringstakten inte kommer 
att trappas av. Läkarkontakter via telefon, 
självstyrande bilar, datorer som skriver 
akademiska texter och robotar som övervakar 
gamla är bara en början. 

Regeringens målsättning är att Sverige 
ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter. Digitaliserings-
minister Peter Eriksson har beskrivit den 
pågående utvecklingen som en nutida 
revolution av samma dignitet som den 
industriella. ”Jobb kommer att försvinna”, 
säger han. ”Men att fortsätta producera och 
arbeta som tidigare är inte realistiskt.”

Artificiell intelligens kommer att beröra 
oss alla, privat och i våra yrkesliv. Vi kommer 
att se en förnyad arbetsmarknad, där många 
arbetsuppgifter försvinner och nya uppstår. 
Uppgifter från Stiftelsen för strategisk 
forskning visar att hälften av alla jobb som 
görs i dag kommer att vara automatiserade 
inom tjugo år. Andra beräkningar visar att 
70, 80 procent av alla yrken förändras, och 
det inom kort tid. Många unga som är på 
väg ut i arbetslivet kommer att ha ett jobb 
som vi ännu inte har hört talas om. Tidigare 
har automatiseringar mest rört enkla 
uppgifter. Men nu är det inte bara de enklare 
jobben som berörs. Tvärtom, den här 
utvecklingen har en tydlig riktning mot 
akademikergrupper. 

Det är klart att det väcker känslor. 
Positiva förväntningar och nyfikenhet förstås, 

eftersom vi vet att den tekniska utvecklingen 
är en förutsättning för samhällets. Men vi vet 
inte riktigt hur förändringarna kommer att 
påverka oss, bara att de kommer att göra det. 
Det kan skapa osäkerhet och rädsla. Vilka 
jobb kommer att försvinna? Kommer jag att 
klara av de nya kraven? Vad krävs av mig för 
att jag ska vara eftertraktad på arbetsmarkna-
den också i morgon?

Ibland kan historien lugna. Det fanns en 
oro för jobben i samband med den industri-
ella revolutionen också. En hel del jobb 
försvann, men andra kom till. Nu vet vi att 
den faktiskt fördubblade arbetskraften i 
absoluta tal. 

Rädsla är ingen framgångsfaktor. Då är 
det bättre att vi förbereder oss för den 
förändring som vi står inför. Och precis som i 
andra sammanhang gäller det att betrakta det 
som sker från så många håll som möjligt, för 
att kunna utnyttja fördelarna och undvika 
fallgroparna. Det är naturligtvis viktigt att 
utveckla säkra system, så att tekniken 
kommer oss till godo. Lika viktigt är det att 
arbetskraften, alltså vi, utvecklas i en takt så 
att vi kan hantera tekniken. 

Det finns studier som visar att svenskar är 
trygga med förändringar och möjligheter med 
ny teknik i allmänhet. Det är en bra grund. 
Det som krävs nu är nytänkande – från 
samhället, arbetsgivare och fackliga organisa-
tioner – men också från var och en av oss.

Vid sidan av Ai och robotar talas det 
alltmer om LQ, en förkortning av Learnabi-
lity Quotient, viljan och förmågan till 
livslångt lärande. I takt med den digitala 
utvecklingen ökar också behovet av kompe-
tensutveckling. Jag är övertygad om att det är 
här vi har svaret på hur väl vi kommer att ta 
oss igenom de förändringar som väntar. 
Förmågan att ta på sig nya uppgifter och att 
ta till sig ny kunskap kommer att värderas 
högre. Tryggheten på arbetsmarknaden 
kommer att ligga i viljan att utvecklas. 
Kanske kommer det att innebära att man i 
högre utsträckning än idag varvar arbete och 
studier. 

Sannolikt kommer också relationerna 
med arbetsgivarna att förändras, så att vi får 
se fler udda anställnings- och/eller uppdrags-
förhållanden vid sidan av tillsvidareanställ-
ningarna. Det här är frågor som i allra högsta 
grad berör och engagerar oss i förbundet. Det 
är en viktig uppgift för SRAT att stödja 
medlemmar med olika sorters avtal med 
arbets- och uppdragsgivare. Vi kommer inte 
att acceptera att utvecklingen leder till ökad 
otrygghet bland medlemmarna. Därför är det 
här högt prioriterade frågor i det fackliga 
arbetet. 

Det lönar sig att vara medlem i SRAT, 
heter det i vår nya kommunikationsstrategi. 
Det är en sanning som i allra högsta grad 
gäller i förändringstider. 

» Förmågan att ta  
på sig nya uppgifter 
och att ta till sig ny 
kunskap kommer att 
värderas högre. «

Framtiden kräver
livslångt lärande 


