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Om undersökningen

SOM-institutet är en opartisk undersökningsor-
ganisation vid Göteborgs universitet som sedan 
starten 1986 haft fokus på svenskars vanor, 
beteenden, åsikter och värderingar när det gäller 
samhälle, politik och medier. Futurions samarbete 
med SOM-institutet är fokuserat på arbetslivet 
i vid bemärkelse. Eftersom SOM-institutet har 
genomfört sina studier i över 30 år är det möjligt 
att studera förändringar över tid.1 

Under 2016 genomfördes den första SOM- 
undersökningen där Futurion deltog som  
samverkanspartner.2 Resultaten har redovisats  
på ett seminarium i Stockholm den 16 juni 2017  
med professor Henrik Ekengren Oscarsson.3 

De frågor som Futurion har ställt har besvarats 
av drygt 1500 respondenter och fältarbetet 
genomfördes under perioden den 16 september 
2016 till den 31 januari 2017.4 I tabellerna redo-
visas resultaten på totalen men i några fall också 
på olika undergrupper.

Den här rapporten sammanfattar resultaten från 
det första året i samarbetet mellan Futurion och 
SOM-institutet. Vi kommer framöver också att 
belysa slutsatserna utifrån andra perspektiv.  
Vi kommer bland annat att fokusera på hur 
förändringarna i arbetslivet, inte minst auto-
matiseringen, förändrar människors värderingar 
och vad det betyder för samhället i stort.

1  Där det är möjligt har vi ställt samma frågor som SOM ställt vid tidigare tillfällen. Där det inte är möjligt har  
frågorna ställts på ett sådant sätt att de är jämförbara med liknande frågor. 

2  http://som.gu.se/digitalAssets/1653/1653900_18-framtidens-arbetsmarknad-2016.pdf
3  http://futurion.se/vem-ar-radd-for-framtiden-seminarium-om-svenska-folkets-syn-pa-framtidens-arbetsmarknad/

Presentation återfinns även på http://som.gu.se/digitalAssets/1645/1645417_20170616-futurion.pdf
4  I rapporten anges 2016 som fältperiod även om en liten del av intervjuerna genom fördes under 2017.
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Förord

Arbetslivet och förutsättningarna för arbete för-
ändras ständigt. Teknisk utveckling, globalisering 
och demografiska förändringar är bara några av 
de faktorer som har stor betydelse för arbets-
marknadens villkor och utformning. Men även 
de värderingar som människorna bär på präglar 
och påverkar utvecklingen. Även vårt arbete och 
hur det organiseras påverkar värderingar, atti-
tyder och beteenden. Arbetslivet kan därför inte 
studeras isolerat från de andra faktorerna. 

Flexibel och förändringsbenägen är ord som ofta 
återfinns i olika jobbannonser. Arbetsgivarna vill 
ha flexibilitet för att kunna förändra och anpassa 
verksamheten efter nya förutsättningar, och det 
i sig innebär krav på att medarbetarna ska ha 
möjlighet att kunna följa utvecklingen och inte 
bromsa de förändringar som ledningarna be-
höver genomföra. På många sätt har också det 
svenska arbetslivet mött dessa krav. De fackliga 
organisationerna har sällan motsatt sig föränd-
ringar som är viktiga för företagen och det har i 
grunden funnits en stor anpassningsförmåga hos 
svenska löntagare. Detta är dock inget som för 
alltid kan tas för givet. Utvecklingen välkomnas 
av många, men oroar andra.

För medan förändringstrycket på företagen ökar, 
inte minst med tanke på automatiseringen, så 
ser vi att svenskarna inte längre är lika positiva 
som tidigare till att den nya tekniken är bra för 
jobben. Så samtidigt som såväl samhälle, företag 
och enskilda behöver framtidssäkra sig, synes 
människors rädsla öka för de förändringar som 
teknikskiftet för med sig. 

Sedan 2016 samverkar Futurion med SOM-institutet  
vid Göteborgs universitet. Det är en opartisk 
undersökningsorganisation som sedan 1986  
arbetar tillsammans med forskare inom en rad 
olika forskningsfält för att belysa opinioner och 
för att förstå svensk samhällsutveckling. Inom 
ramen för vår samverkan har vi valt att ställa ett 
antal frågor som tillsammans mäter pulsen på 
svenskarna och arbetslivet. 

I denna rapport redovisar vi resultaten av 
undersökningen om svensk arbetsmarknads-
opinion. Den visar bland annat att det har skett 

ett kraftigt skifte i tilltron till att den tekniska 
utvecklingen skapar jobb. Under 2000-talet har 
uppfattningen ändrats dramatiskt. Svenskarna 
tror inte, i samma utsträckning som förr, att ny 
teknik leder till fler jobb. Att ny teknik är bra för 
Sverige och för jobben är brett förankrat bland 
politiker och arbetsmarknadens parter. Den 
synen verkar inte delas av resten av folket. Sam-
hällsdebatten måste därför mer fokusera på och 
flyttas från jobbförstörelse till jobbkreation för 
att skapa framtidstro och därmed en grund för 
den samhällsutveckling som tiden kräver. 

Ett annat område som behandlas i denna rap-
port är stress vilket har utvecklats till ett stort 
folkhälsoproblem. Det är också någonting som 
många svenskar är oroade för. Oron för stress 
i arbetslivet ligger på samma nivå som oron för 
bostadsbrist och organiserad brottslighet. Att 
oroa sig för stress i arbetslivet är ett stressmo-
ment i sig och det riskerar att bli en ond cirkel där 
stressnivån hela tiden ökar.

Människor som är trygga vågar. När människor 
känner sig otrygga och upplever att förändringar 
missgynnar dem, kommer de att bromsa och mot-
sätta sig förändringarna. Den svenska modellen 
med hög omvandlingstakt, trygg omställning och 
starka parter har varit framgångsrik. I grunden är 
det en stark modell men även den behöver utveck-
las för att fortfarande vara relevant i framtiden.

Ann-Therése Enarsson
VD, Futurion
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Jobb har aldrig varit 

ett nollsummespel.

Många länder har genom tullar och andra 
skyddsmurar försökt att skydda det egna 
näringslivet och även använt andra verktyg för 
att minska förändrings- och omvandlingstryck-
et i den egna ekonomin. I Sverige har vi gjort 
tvärtom. Vi har bejakat strukturomvandlingen 
och utvecklat system som snarare påskyndat än 
bromsat utvecklingen. Den svenska lönemodellen 
har slagit ut företag med låg lönsamhet för att 
skapa högre vinster i redan lönsamma företag 
samtidigt som det har funnits starka omställ-
ningsförsäkringar, främst a-kassan, arbetsmark-
nadsutbildningar och även ekonomiskt stöd för 
människor som exempelvis tvingats flytta för att 
få jobb.5 

Även om det svenska sättet ibland har slagit 
hårt mot både enskilda och hela bygder har det 
på det stora hela varit framgångsrikt. Sverige 
toppar olika rankningar över företagande och 
innovation samtidigt som tillväxten har varit hög 
och arbetslösheten låg.6 Genom att vi i Sverige  
dessutom låter arbetsmarknadens parter 
hantera frågor som i andra länder hanteras 
genom lagstiftning har det funnits en flexibilitet 
och anpassningsförmåga som har gynnat både 
arbetsgivare och anställda.7

Ett område där Sverige har legat långt framme 
har varit den tekniska utvecklingen. Frånvaron 

Sverige har bejakat  

strukturomvandlingen

av låglönesektorer och relativt hög utbildnings-
nivå har drivit på automatisering, och många 
lågkvalificerade jobb har slagits ut eller flyttats 
till andra länder. Det har funnits en stor samsyn 
mellan både politiker och arbetsmarknadens 
parter om att ny teknik, öppenhet mot omvärlden 
och starka verktyg för att hjälpa människor till 
omställning har varit bra för Sverige. Konflikterna 
har varit begränsade till områden där det har 
funnits olika intressen hos parterna som exempel-
vis turordningsregler och nivån på a-kassan. En 
styrka har också varit att samsynen inte endast 
omfattat beslutsfattare utan även svenska folket 
i stort. Till skillnad från i många andra länder 
finns det ingen opinion för att begränsa frihan-
deln och de allra flesta har även haft inställning-
en att ny teknik leder till fler jobb. Vi har accepte-
rat att gamla jobb slås ut då nya och bättre jobb 
tillkommer samtidigt som trygghetssystemen har 
hjälpt människor till omställning.

Ingenting tyder på att teknikutvecklingen kommer 
att stanna upp. Automatiseringen fortgår och det 
finns studier som visar att närmare hälften av 
alla jobb kan tänkas försvinna.8 Genom historien 
har vi dock kunnat konstatera att den teknik  
som tar bort gamla arbetsuppgifter skapar nya 
och att ekonomisk tillväxt ökar efterfrågan på 
nya varor och tjänster. Jobb har aldrig varit  
ett nollsummespel.

5 Den solidariska löneprin-
cipen var en del av den 
så kallade Rehn-Meid-
nermodellen. Genom att 
anställdas löner inte var 
beroende av det enskilda 
företagets lönsamhet 
påskyndades struktur-
omvandlingen. Se bland 
annat http://www2.ne.su.
se/paper/wp08_02.pdf

6 Se bland annat 
https://www.forbes.
com/sites/kurtbaden-
hausen/2016/12/21/
sweden-heads-the-best-
countries-for-business-
for-2017/#779119587ecd

7 http://www.utredarna.nu/
perkar/2017/02/27/dar-
for-fungerar-den-svens-
ka-partsmodellen/

8 http://www.oxfordmartin.
ox.ac.uk/downloads/
academic/The_Future_
of_Employment.pdf
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Förändrad inställning  

till teknikutveckling

Svenska folkets positiva inställning till förändring 
har varit någonting som vi länge har tagit för 
givet. I den studie som SOM-institutet har genom-
fört kan vi konstatera att det har skett ett stort 
skifte hos svenskarna. När SOM år 2000, under 
den så kallade it-bubblan, frågade svenska folket 
höll 49 procent med om påståendet att ”den tek-
niska utvecklingen innebär att det skapas många 
nya jobb i Sverige”. Endast 16 procent ansåg att 
det var ett felaktigt påstående.9

Vi ställde en likalydande fråga hösten 2016 där 
svaret visade att något dramatiskt har hänt.  
Endast 29 procent håller i dag med om påståendet  
att den tekniska utvecklingen skapar många nya 
jobb i Sverige medan 31 procent tycker att det är 
felaktigt.10 Människor verkar ha blivit mer skeptiska 
till den nya tekniken vad gäller att skapa nya jobb. 
Skulle denna opinionsutveckling fortgå och få 
genomslag på hur svenska arbetsgivare anammar 
ny teknik så blir det sannolikt svårt att hålla uppe 
innovationstakten i svenska företag, vilket på sikt 
skulle kunna hota både jobb och konkurrenskraft.

Om människor ska vara positiva till ny teknik och 
andra förändringar är det viktigt att de uppfattar 
att det inte drabbar de anställda på ett negativt 
sätt. Automatiseringen har många fördelar i 
form av att tunga och monotona arbetsuppgifter 
försvinner. Men om det inte samtidigt skapas nya 
jobb i arbetslivet som ersätter de som förloras 
kommer oron att öka ytterligare, dels i form av  
de sociala konsekvenser som följer av arbets- 
löshet, dels i form av minskad framtidstro och 

”Vi har inte sett en  
så stor förändring i  

perception tidigare.”
– Henrik Ekengren Oscarsson,  

professor i statsvetenskap och  
föreståndare vid SOM-institutet
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9 Förändringen kan delvis 
bero på en större mognad 
och förståelse för vad 
den nya tekniken innebär. 
Under de ”första stegen” 
av exempelvis digitalise-
ringen blir förbättringarna 
uppenbara (exempelvis 
e-post) medan baksidorna 
blir tydligare längre fram. 
Det finns även en debatt 
om den så kallade produk-
tivitetsparadoxen där ny 
teknik inte alltid leder till 
produktivitetsökningar, se 
bland annat Wetherbe, 
James C.; Turban, Efraim; 
Leidner, Dorothy E.; Mc-
Lean, Ephraim R. (2007). 
Information Technology 
for Management: Trans-
forming Organizations in 
the Digital Economy (6th 
ed.). New York: Wiley. ISBN 
0-471-78712-4.

10  Svarsskalorna var delvis 
annorlunda. 2000 var det 
en tiogradig skala medan 
det var en femgradig 
skala 2016. Metodstudier 
visar dock att denna form  
av jämförelser ändå är 
tillförlitliga. När skalorna 
omkodas till att vara 
likalydande innebär det 
en förändring från 6,19 
till 4,91. http://som. gu.
se/ digital Assets/ 1645/ 
1645417_ 20170616-
futurion.pdf

11  Olika studier har visat  
att människor i regioner  
där automatiseringen  
lett till att många jobb  
försvunnit i högre grad  
har uppvisat stöd för  
olika politiska missnöjes- 
röster. Se bland annat  
http://www.oxfordmartin.
ox.ac.uk/downloads/
academic/Political%20
Machinery-Automa-
tion%20Anxiety%20
and%20the%202016%20
U_S_%20Presidential%20
Election_230712.pdf som 
analyserat stödet för 
Donald Trump i 2016 års 
presidentval.

12  Det finns goda skäl att 
anta att människor som 
haft relativt bra jobb 
inte kommer att nöja sig 
med nya jobb om dessa 
upplevs som sämre än 
de jobb som förlorats, 
såväl ekonomiskt som 
statusmässigt.År 2000 År 2016

ökad skepsis till samhällsutvecklingen. Det  
kommer även att påverka samhällsklimatet i  
stort och kan utgöra en grogrund för ökad  
populism.11 Människors oro för förlorade jobb 
påverkas i hög grad av den upplevda möjligheten 
att kunna få ett nytt arbete. Om människor  
ser att nya jobb tillkommer och att de har de 
förmågor som krävs för att få dessa kommer  
oron att minska. Men det spelar också roll vilken 
typ av jobb som skapas.12
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Stora skillnader  

i tilltron till ny teknik 

Människors bedömning av om den nya tekniken 
skapar många nya jobb eller inte skiljer sig stort 
mellan olika grupper. 

Bland män är det 35 procent som instämmer och 
28 procent som anser att det är felaktigt. Bland 
kvinnorna är dock förhållandet det motsatta med 
23 procent som instämmer och 34 procent som 
inte gör det. Det finns också geografiska skill-
nader, människor på större orter är mer positiva 
till teknikens möjligheter än vad människor på 
mindre orter och landsbygd är.

De största skillnaderna återfinns dock när vi jämför  
människors samhällsklass utifrån olika perspektiv.  
Människor med examen från universitet tror i  
högre grad än andra att den nya tekniken leder 
till jobb och vi ser det även hos Saco-medlemmar  
och bland dem med de högsta inkomsterna.

Det finns ett tydligt ”vinnar- och förlorarperspektiv”  
i skillnaden mellan olika grupper. De som har en 
starkare ställning ekonomiskt på arbetsmarknaden  
tror i högre grad att den nya tekniken kommer att 
skapa nya arbetstillfällen medan de som har en 
svagare ställning är mer pessimistiska.

29%
tror att teknisk 

utveckling skapar 

många nya jobb  

i Sverige.

Andel som svarar 4 eller 5 på en femgradig skala (procent).

Teknisk utveckling skapar många nya jobb i Sverige

29

23

35

Samtliga
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Man

16–29 år
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Ren landsbygd

Mindre tätort

Stad/större tätort

Sthlm/Gbg/Malmö

Låg

Medellåg
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Tjänstemän

Egenföretagare inkl. lantbrukare
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Hög
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Andel som svarar 4 eller 5 på en femgradig skala (procent).

Teknisk utveckling skapar många nya jobb i Sverige

27

25
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26
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22

38

27

22

26

25

33

41

27

35

Hushållsinkomst

Arbetsmarknads- 
status

Ideologisk  
orientering

Max 300 000

301 000–700 000

Mer än 700 000

Förvärvsarbetande

Arbetslös

Ålders-/avtalspensionär

Sjuk-/aktivitetsersättning

Studerande

Klart-/något vänster

Varken eller

Något-/klart höger

Fackförenings- 
medlemskap

LO

TCO

Anställningsform Tillsvidare-/fastanställning

Tidsbegränsad anställning

Saco

Oro och rädsla i svensk arbetsmarknadsopinion  5 

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja



Andel som upplever läget i dag som ”mycket oroande” inför framtiden (procent).
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Förändringar i jordens klimat

Organiserad brottslighet

Ökad antibiotikaresistens

Situationen i Ryssland

Terrorism

Religiösa motsättningar

Ökat antal flyktingar

Politisk extremism

Militära konflikter

Miljöförstöring

Försämrad välfärd
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SOM-institutet har under många år mätt människ-
ors oro. Det som svenskarna är mest oroade över 
är klimatförändringar och därefter kommer anti-
biotikaresistens. 49 procent av svenskarna anger 
dessa som hot som de är mycket oroade över. 
Därefter följer terrorism, miljöförstöring och ökad 
främlingsfientlighet. Bland dessa ”fem i topp” har 
oron för antibiotikaresistens ökat under senare år 
medan övriga har legat i topp länge.

Inom ramen för samverkansprojektet med Futurion  
har SOM-institutet ställt frågor om två arbetslivs-
orienterade orosmoln. Det gäller oron för ökad 
stress i arbetslivet och oron för osäkra anställ-
ningsvillkor. Människors oro för stress i arbetslivet 
är relativt hög och ligger i nivå med oron för 

bostadsbrist och organiserad brottslighet. Oron 
för osäkra anställningsvillkor är däremot lägre.

Till skillnad från andra orosmoln saknar vi tidsserier  
för de två arbetslivsorienterade frågorna. Vi kommer  
framöver att kunna följa dessa. Men i 2016 års 
undersökning kan vi endast jämföra oron i för-
hållandet till andra områden samt mellan olika 
undergrupper. Utifrån det senare är det möjligt 
att göra ett antal intressanta observationer.

Kvinnor är betydligt mer oroade över stress än vad  
männen är. Det är inte konstigt då kvinnor i högre 
grad än män också upplever att de utsätts för 
stress i arbetslivet.13 Det kan bero på att stressen, 
men även belastningen, upplevs som större i  

49%
av svenskarna  

är mycket oroade  

över klimat-

förändringar och 

antibiotikaresistens.

Svensk samhällsoro: Topplistan 2016

13  https://www.scb.se/ sv_/
Hitta-statistik/ Artiklar/
Besvar-av- stress-okar-i-
arbetslivet/
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kvinnodominerade yrken.14 En annan faktor handlar  
om livspusslet. Kvinnorna tar fortfarande ett stör-
re ansvar för familj och barn i stort och det kan 
göra att även arbetslivet uppfattas som stressiga-
re. Den energi som skulle räcka till på jobbet finns 
inte där när kraven är stora även på annat håll.15 
Det är säkert ingen tillfällighet att så många som 
50 procent av kvinnorna i åldern 30-49 år är mycket  
oroade, vilket är mer än i någon annan grupp.

En annan intressant skillnad är att människor 
på landsbygden är mer oroade över stress i 
arbetslivet än vad människor i större städer är. 
Det verkar alltså finnas en mytbildning kring 
den ”stressade storstadsmänniskan”, i alla fall 
vad gäller arbetslivet. Skillnaden kan bero på att 
andelen anställda i branscher med relativ låg 
frihet och egenmakt är högre på landsbygden 
än vad den är i större städer. På mindre orter 
arbetar relativt sett fler inom offentlig sektor och 
industri där du är betydligt mer ”låst” än vad du 
är på många andra arbetsplatser.16 De regionala 

skillnaderna verkar dock inte förklaras av att 
andelen arbetarklass är större där. Skillnaden 
mellan arbetares och tjänstemäns oro är liten 
liksom skillnaden mellan människor med olika 
inkomst- och utbildningsnivåer.

Även när det gäller oron för osäkra anställnings-
villkor är kvinnorna mer oroade än vad männen 
är.17 Skillnaden är dock mindre än för stress i ar-
betslivet. En intressant skillnad är att oron bland 
kvinnor är störst på landsbygden medan den 
bland männen är störst i storstäderna.18

Om inkomst och utbildning saknade ett tydligt 
samband med människors oro för stress är detta 
desto starkare gällande anställningsvillkoren. 
Högutbildade och höginkomsttagare är betydligt 
mindre oroade för anställningsvillkoren än vad 
övriga är. Noterbart är också att anställda med 
tidsbegränsade anställningar är mer oroade än 
vad tillsvidareanställda är.19

Andel mycket oroade för ökad stress i arbetslivet
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Frågan som ställdes var: Om du ser till läget  i dag, hur oroande upplever du själv följande inför framtiden?  
Ökad stress i arbetslivet (procent).

43%
av människor på lands- 

bygden är mycket  

oroade för ökad stress  

i arbetslivet.

14  Se bland annat 
http:// jamda.ub.gu.
se/ bitstream/1/743/1/ 
belastning.pdf

15  Se bland annat http:// 
www.diva-portal.
org/ smash/record.jsf?-
pid=diva2%3A816096&-
dswid=-713#sthash. 
vSxcdGN2.dpbs

16  Även detaljhandel är en 
sektor där anställda har 
relativt liten makt över 
den egna arbetstiden 
men där finns inte sam-
ma regionala skillnader.

17  Det kan säkert dels förkla-
ras av att kvinnor och 
män har olika ställning på 
arbetsmarknaden.

 
18  http://som.gu.se/digital-

Assets/1653/1653900_ 
18-framtidens-arbets- 
marknad-2016.pdf

19  I debatten hävdas ibland  
att anställningsskyddet, 
exempelvis i LAS, gynnar 
insiders på arbetsmark-
naden medan det 
miss gynnar outsiders 
och utifrån det skulle ett 
uppluckrat anställnings-
skydd vara bra för 
svagare grupper på 
arbetsmarknaden.
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Frågan som ställdes var: Om du ser till läget i dag, hur oroande upplever du själv följande inför framtiden?  
Ökad stress i arbetslivet (procent).
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Andel mycket oroade för osäkra anställningsvillkor i Sverige

22

24

19

Samtliga

Kön

Ålder

Boendeområde

Utbildning

Yrkesgrupp

Kvinna

Man

16–29 år

30–49 år

50–64 år

65–85 år

Ren landsbygd

Mindre tätort

Stad/större tätort

Sthlm/Gbg/Malmö

Låg

Medellåg

Medelhög

Tjänstemän

Egenföretagare

Hög

20

25

17

22

24

14

26

24

19

24

19

20

23

16

Frågan som ställdes var Om du ser till läget i dag, hur oroande upplever du själv följande inför framtiden?  
Osäkra anställningsvillkor (procent).

27

23

14

21

34

20

22

20

25

32

27

22

13

13

23

30

Hushållsinkomst

Arbetsmarknads- 
status

Ideologisk  
orientering

Max 300 000

301 000–700 000

Mer än 700 000

Förvärvsarbetande

Arbetslös

Ålders-/avtalspensionär

Sjuk-/aktivitetsersättning

Studerande

Klart-/något vänster

Varken eller

Något-/klart höger

Fackförenings- 
medlemskap

LO

TCO

Anställningsform Tillsvidare-/fastanställning

Tidsbegränsad anställning

Saco

Anställda med 

tidsbegränsade 

anställningar är  

mer oroade än  

vad tillsvidare- 

anställda är. 

Oro och rädsla i svensk arbetsmarknadsopinion  9 

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja



Framtidens arbetsliv

SOM-institutet har tidigare ställt olika frågor om 
hur människor ser på ett antal möjliga fram-
tidsscenarier och om dessa är önskvärda eller 
inte.20 Vi valde att ställa ett par sådana frågor 
om framtidens arbetsliv som också ställts vid en 
tidigare tidpunkt. 

De två förslag som testades var ”Satsa på ett 
samhälle med färre anställda och fler egna 
företagare i Sverige” och ”Satsa på ett sam-
hälle där ökad andel av arbete görs hemifrån i 
Sverige”. Skälet till att just dessa samhällsmodel-
ler undersöktes var att det är två scenarier som 
ofta nämns när framtidens arbetsliv diskuteras. 
SOM-undersökningen visar att det är flera som 
är negativa än vad som är positiva till dessa 
förslag. De allra flesta anser dock att förslagen 
är vare sig bra eller dåliga. 

Frågan om ett samhälle med färre anställda och 
fler egna företagare ställdes senast 2003 av SOM- 
institutet. Inställningen var ungefär densamma 
som i dag även om svarsskalan skiljde sig något 
åt. 2016 ansåg 19 procent att det var ett bra för-
slag medan 33 procent inte tyckte det. 2003 var 
det 23 procent som ansåg att det var ett bra för-
slag medan 35 procent tyckte att det var dåligt.21 
På det stora hela är alltså opinionen oförändrad.22

Män och höginkomsttagare är mest positiva till 
ett samhälle med färre anställda och fler egna 
företagare. Motståndet är störst bland LO-för-
bundens medlemmar men det finns en majoritet 
emot även bland medlemmarna i TCO:s och Sa-
co:s medlemsförbund. De enda grupper där det 

finns en majoritet som är positiv är bland dem 
som ideologiskt placerar sig själva till höger och 
bland egenföretagare inkl. lantbrukare. Samban-
det med ideologi är starkt även vid kontroll för 
andra bakgrundsvariabler och kan säkert delvis 
förklaras av att ideologi påverkar synen på både 
anställningstrygghet och på företagande.23

När det gäller inställningen till ett samhälle med 
mer hemmaarbetande så har dock opinionen för-
ändrats betydligt mer. När frågan ställdes 2001 
ansåg 28 procent att det var ett bra förslag och 
30 procent att det var dåligt, det vill säga en liten 
negativ övervikt. När samma fråga ställs 2016 är 
20 procent positiva och 35 procent negativa.24 
Det har alltså skett en ganska stor förändring 
under de senaste 15 åren. Vi kan endast speku-
lera i vad detta beror på men det vi vet är att vi 
sedan dess har sett en teknisk utveckling där det 
har blivit lättare att jobba hemifrån och även mer 
vanligt förekommande. Det kan vara så att ”hem-
majobbandet” gått från att vara en möjlighet till 
en nödvändighet och att fler därför ser de nega-
tiva konsekvenserna som detta kan medföra.25

De grupper som är relativt mest positiva till 
att arbeta hemifrån är män, boende i de tre 
storstadsregionerna samt högutbildade, hög-
inkomsttagare och de som har tidsbegränsade 
anställningar. LO-medlemmar och människor som 
ideologiskt placerar sig till vänster är mer nega-
tiva än andra grupper till ett samhälle där mer 
av arbetet sker hemifrån. Men även inom TCO 
och Saco samt bland personer som befinner sig i 
mitten och till höger, finns det en majoritet emot.

20  Scenariona har formu- 
lerats som förslag där  
intervjupersonerna fått  
ange om det är sam- 
hällen som det vore 
positivt eller negativt 
att satsa på. Se även 
http://som.gu.se/ digital-
Assets/ 1653/ 1653900_ 18-
fram tidens- arbets mark-
nad- 2016.pdf

21  http://som.gu.se/ digital -
Assets/1275/1275051_ 
2004_ arbete_ och_ -
industri.pdf

22  Eftersom svarsskalorna 
inte är identiska bör en 
viss försiktighet använ-
das när ett balansmått 
på -15 jämförs med ett 
balansmått på -12. Vi 
talar därför inte om en 
säkerställd förändring.

23  Se bland annat tidigare 
undersökningar från 
SOM men även exempel-
vis Oscarsson  
& Holmberg 2016  
”Svenska väljare”.

24  http://som.gu.se/digital -
Assets/1275/1275051_ 
2004_ arbete_ och_ -
industri.pdf

25  Frågan om både kontors- 
landskap och hemma - 
arbete har varit föremål  
för en mer kritisk debatt  
under de senaste åren.  
Se bland annat https://
www.kollega.se/hemma-
jobb-upplevs-som-hot
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Satsa på ett samhälle med färre anställda och fler egna företagare i Sverige
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Satsa på ett samhälle där ökad andel av arbete görs hemifrån i Sverige 
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Slutord

Under 2016 genomfördes den första SOM-under-
sökningen där Futurion deltog som samverkans-
partner. Eftersom SOM-institutet har genomfört 
sina studier i över 30 år är det möjligt att studera 
förändringar över tid. Inom ramen för samarbetet 
har vi valt att ställa ett antal frågor som belyser 
delar av framtidens arbetsliv vilket har redovisats i 
denna rapport. 

Undersökningen visar på vissa mörka moln på 
himlen gällande bland annat oron för ökad stress 
och minskat förtroende för teknikens möjligheter 
att skapa nya jobb. Många svenskar är dessutom 
oroade för ökad stress i arbetslivet, det är till och 
med på samma nivå som oron för bostadsbrist 
och organiserad brottslighet. Stress är ett folkhäl-
soproblem som kan få allvarliga konsekvenser och 
ska tas på allvar. Samtidigt visar undersökningen 
att fler är negativt inställda till hemarbete i dag än 
tidigare. Kanske är det vår uppkopplade värld och 
att vi ständigt är tillgängliga som gör att hemar-
bete inte känns lika attraktivt längre. Det riskerar 
att bli ytterligare en faktor som ökar på stressen. 
Dessutom kan det vara så att det vad som en 
gång var en möjlighet – att få jobba i hemmiljö 
numer kan anses vara en nödvändighet. Det kan 
accentuera den minskade attraktiviteten av att 
jobba hemifrån. 

Svenskarnas tilltro till att den tekniska utveckling-
en kan skapa fler jobb har sjunkit kraftigt under 
2000-talet. Men det är troligen inte tilltron till 
själva tekniken som har minskat utan det är antag-
ligen uppfattningen att ny teknik skapar många 
jobb som har förändrats. I dag är vi vana vid att 
det introduceras ny teknik och kanske har vi sett 
att det inte alltid leder till att fler jobb skapas. 
Samtidigt ska inte tonen och fokuset i samhällsde-
batten förringas. Det är jobbförstörelsen snarare 
än jobbkreationen som får mest uppmärksamhet. 

Undersökningen visar att 20 procent av res-
pondenterna anser att ett samhälle med färre 
anställda och fler egna företagare är en bra idé. 
35 procent tycker däremot tvärtom. Vi kan också 
se att 22 procent av svenskarna är mycket oroade 
för osäkra anställningsvillkor. Bland högutbildade 
och höginkomsttagare är oron lägre än bland 
övriga grupper. Även anställningsformer spelar 
roll, personer med tidsbegränsade anställningar 
är mer oroade än vad tillsvidareanställda är. 

Oro och rädsla föder ny oro. För mycket oro 
riskerar att skapa en orospolitik och retorik som 
gör människor mer oroliga. Opinionsbildning på 
arbetsmarknaden bör vara riktad mot att stilla 
oro och väcka entusiasm inför framtiden. På så 
sätt kan vi alla med tillförsikt blicka framåt mot 
framtidens arbetsliv. 
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Futurion är TCO:s och TCO-
förbunden tankesmedja för  
framtidens arbetsliv. Vi vill bidra  
med kunskap och stimulera  
debatt i frågor som rör tjänste- 
männens framtida utmaningar 
på arbetsmarknaden.


