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Det finns inget egenvärde i att fastna i det 
som har varit. Men det kan vara bra att kasta 
en blick i backspegeln ibland. Man får en 
hint om åt vilket håll vi är på väg och en 
påminnelse om hur fort utvecklingen går. I 
sådana här tider med ekonomisk och politisk 
oro, både i Europa och i övriga världen, ger 
det också en påminnelse om att allt faktiskt 
inte var bättre förr.  Orosmolnen är många 
och det är lätt att känna sig maktlös inför 
mycket av det som sker. Då är det skönt att 
plocka fram de goda exemplen, så som Hans 
Rosling och hans kollegor inom Läkare utan 
gränser gjort och gör så bra. Att antalet 
extremt fattiga i världen har minskat. Att fler 
flickor än någonsin tidigare går i skolan. Och 
att färre barn dör av mässlingen. Det var inte 
bättre förr!

Historien visar att vi kan påverka 
framtiden och göra världen bättre. Det gäller 
oavsett om det handlar om att skapa fred och 
global hälsa eller att forma samhället och 
arbetslivet här hemma. 

För ungefär tjugo år sedan deltog jag i ett 
studiebesök på ett av de stora teknikföreta-
gen. ”Tiden är snart över då vi skriver vykort, 
sade mannen som visade oss runt. I stället 
kommer vi att skicka bilder med en sådan 
här”. Det kändes som ren science fiction då, 
när han beskrev framtidens mobiler. Och för 
mig som tycker om att skriva vykort var det 
inte särskilt lockande. Men det dröjde som 
bekant inte länge innan det blev precis så.

Det har gått så rasande fort. Och det 
finns inget som tyder på att utvecklingstakten 
kommer att sakta ner. Än viktigare än att titta 
i backspegeln är det därför att ställa in siktet 
framåt och göra vad man kan för att styra åt 
önskat håll. Det gäller i hög grad oss i den 
fackliga och akademiska världen. Man blir 
lätt vilsen inför alla svåra frågor. Om 

Det var inte bättre förr!

klimatet, välfärden, arbetslivet … Men vi 
kommer ingenvart om vi backar för de stora 
utmaningarna. 

Problemlösning kräver kunskap. Och det 
är just kunskap som, vid sidan av engagemang 
och vilja att påverka, är den röda tråden i allt 
framtidsarbete. Det ger akademiker, och våra 
fackliga organisationer, ett stort ansvar.  
Tillsammans står vi för mycket av den 
kunskap som kommer att bidra till att lösa 
samhällets problem. 

Det svindlar när jag tänker på hur nya 
forskningsrön kan komma att förändra vår 
vardag om ett par decennier. Jag är övertygad 
om att svensk forskning har förutsättningar 
att inta en ledande position i det arbetet. Men 
då måste vi se till att forskarna får rimliga 
villkor och trygg försörjning. Här brister det 
idag. Osäkra villkor bidrar inte direkt till att 
göra forskarkarriären lockande. Och för att 
Sverige ska vara ett attraktivt land också för 
utländska forskare och doktorander måste det 
sociala skyddsnätet fungera. Det gör det inte 
idag, och det innebär att företag och lärosäten 
riskerar att gå miste om kunskap som är viktig 
för landets konkurrenskraft.

Arbetsmarknaden påverkas i snabb takt av 
det som kallas plattformsekonomin (ibland 
delningsekonomin eller nyttjandeekonomin) 
– också den en direkt följd av den tekniska 
utvecklingen. Uber och Airbnb är de mest 

kända, men trenden är att allt fler tjänster 
säljs via internet och digitala plattformar. Idag 
omsätter den marknaden globalt 130 
miljarder kronor, vilket är en ganska en liten 
del av hushållens totala konsumtion. Men 
verksamheterna växer oerhört fort och det 
väcker nya frågor. Om vem som är arbetsgi-
vare och vem som är arbetstagare, till 
exempel, och hur man definierar ett företag. 
Det är inte alldeles självklart när uppdrag 
kanske fördelas via appar eller textmeddelan-
den. Självklart måste vi vara med och forma 
den utvecklingen, och att hitta lösningar på 
hur avtal mellan parterna bör och kan se ut.

Det fackliga arbetssättet för att skapa 
trygghet, ordning och rättvisa på arbetsmark-
naden håller. Det kräver tålamod och 
uthållighet. Men vi måste också vara på 
hugget, ligga väl framme och ha idéer om hur 
vi vill se framtiden. Hur morgondagens 
ledarskap ska se ut. Hur nya forskningsrön 
ska införlivas i professionernas yrkesutövande. 
Hur kompetensen hos alla SRATs yrkesgrup-
per ska tas tillvara fullt ut. Och naturligtvis 
hur varje medlem ska värderas för sin insats. 
En positiv grundsyn kommer att vara oss till 
gagn i det arbetet. Eller för att låna ett känt 
uttryck från USAs förre president: Ja, vi kan!
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» Det fackliga  
arbetssättet  
för att skapa  
trygghet, ordning 
och rättvisa på 
arbetsmarknaden 
håller.  «


