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Inledning
Att läsa av omvärlden är en konst i sig. Det är inget hokus pokus utan bygger på
förmågan att systematiskt identifiera och analysera de förändringar som kommer få
störst betydelse för den enskilda organisationen, det vill säga i vårt fall för oss som
Sveriges Arbetsterapeuter.

Den omvärld vi använt oss av när vi, tillsam
mans med Kairos Future, spanat på viktiga
trender och förändringar som påverkar våra
möjligheter att lyckas som förbund är bilden
nedan.
1. Det finns generella trender av betydelse för
samhället i sin helhet, trender som i hög
grad även påverkar förutsättningarna för
Sveriges Arbetsterapeuter (yttre rutan
i bilden).

2. Det sker specifika trender inom de huvud
arenor som vi menar att Sveriges Arbets
terapeuter agerar på (mellanrutan).
2.1 Vård- & omsorgsarenan
2.2 Vardagstjänstearenan
2.3 Arbetslivsarenan
2.4 Arenan för kommunikation och
påverkan

OMVÄRLD
EKONOMI
POLITIK
MEDIA

LAGSTIFTNING

VARDAGSTJÄNSTEARENAN

KOMMUNIKATIONS& PÅVERKANSARENAN

SVERIGES
ARBETSTERAPEUTER

ARBETSLIVSARENAN

VÅRD- OCH
OMSORGSARENAN

EKOLOGI,
MILJÖ & HÄLSA

INSTITUTIONER &
ORGANISATION

TEKNIK &
VETENSKAP
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LIVSSTILAR & VÄRDERINGAR
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12. ÖKAT
HÄLSOFOKUS
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3.0
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RAPLEXITET
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2. VÄRDERINGSSKIFTENA SLÅR
IGENOM
VARDAGSTJÄNSTEARENAN

9. FULLT FOKUS
PÅ KOSTNADSEFFEKTIVITET
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VÅRD- OCH
OMSORGSARENAN

8. ÖKAD
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OCH TEKNOKRATI

4. DIGITALISERINGEN
FORTSÄTTER MED
FULL KRAFT
7. ÖKAD
GRÄNSUPPLÖSNING

6. ÖKAT
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EN SAMMANFATTANDE
OMVÄRLDSBILD
Vi har identifierat tolv övergripande trender
med stor betydelse för Sveriges arbetsterapeuter.
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1. ÖKADE
SKILLNADER
I LIVSVILLKOR
I SVERIGE

5. EN NY
AUTOMATIONSVÅG
STÅR FÖR DÖRREN

På de kommande sidorna beskriver vi kortfattat
dessa trender samt ger en sammanfattande
bild av de viktigaste förändringarna på de fyra
huvudarenor vi anser utgör vår handlingsmiljö.

Vart är världen på väg

Tolv övergripande trender
1. NY DEMOGRAFI – ÖKADE SKILLNADER
I LIVSVILLKOR I SVERIGE
De kommande åren kommer vi se flera olika
aspekter på den svenska demografin som för
ändras. En är att andelen äldre i befolkningen,
framför allt personer över 80 år, kommer öka
drastiskt efter 2020. Men vi kommer även se
ökade fluktuationer i antalet unga vuxna de
kommande tio åren där dagens talrika årskullar
i tjugoårsåldern följs av de minsta årskullarna vi
haft på mer än 70 år (födda sent nittiotal) för att
sedan åter öka.
En viktig del av den nya demografin är
också den ökande urbaniseringen. Den
stora urbaniseringen i Sverige skedde under
industrialiseringen med förflyttningar främst
från landsbygden till bruksorter och städer.
Idag minskar befolkningen både i traditionella
bruksorter och i landsbygden, människor flyttar
till storstadsregioner och medelstora städer.
Konsekvensen är inte minst att det blir ett
tydligt minskat serviceunderlag på många orter
och i många bygder flyttas idag serviceutbudet
från den egna kommunen till ett större region
centrum. Både den kommersiella servicen och
den offentliga.
En annan aspekt är ökad kulturell och etnisk
mångfald. Detta är till stor del en följd av ett
ökat flyktingmottagande, ökad rörlighet inom
EU samt nya regler för arbetskrafts invandring
som underlättar för arbetsgivare att rekrytera
från länder utanför EU. 2013 var nästan 1,5
miljoner människor i Sverige födda utomlands
(ca 16%). Nära en fjärdedel av befolkningen är
idag första eller andra generationens invandrare
– och mycket talar för andelen kommer fortsätta
stiga. Nuvarande prognoser från Migrations
verket tyder på en fortsatt kraftig invandring
de kommande åren, inte minst till följd av de
många konflikter som pågår i världen just nu.

En tredje aspekt är ökad ekonomisk po
larisering. De flesta människor i Sverige har
under flera decennier fått ökade inkomster,
men de har ökat mer i vissa grupper än i
andra. Inkomstskillnaderna i Sverige var som
lägst 1981, och har sedan dess ökat. Enligt en
OECD-rapport som publicerades våren 2015 är
Sverige nu det land i världen där de ekonomiska
klyftorna ökar snabbast – och det finns idag
ingenting som talar för att denna utveckling
kommer att brytas inom överskådlig tid.
Andra aspekter av de ökade skillnaderna i
livsvillkor är att vi lever i en individualiserad
tid med goda materiella förutsättningar vilket
har medfört att utrymmet för att forma och
uttrycka sig som individ har ökat. Människor
skapar idag sin identitet genom olika bete
enden, livsstilar och konsumtionsmönster.
Boende, arbete, resande, fritidsaktiviteter,
matvanor, konsumtion och förhållandet till
hälsa, platser och natur är alla exempel på
områden genom vilka människor uttrycker
sig själva. Kvinnors inflytande ökar och vi ser
en större andel kvinnor i ledande positioner i
arbetsliv, näringsliv och offentlig sektor. Nya
familjeformer växer i omfattning (med begrepp
såsom stjärnfamiljer, regnbågsfamiljer med
flera), även om kärnfamiljen fortfarande är den
klart dominerande konstellationen för personer
som har hemmavarande barn.
Vi ser också en ökad andel personer som lever
sina liv med livslång funktionsnedsättning.
Trots en ökad inkludering och tillgänglighet i
samhället visar 2015 års uppföljning av svensk
funktionshinderspolitik att det fortfarande är
många personer med funktionsnedsättning
som inte kan delta i samhället på lika villkor.
Skolorna ger inte elever med funktionsnedsätt
ning stöd i tillräcklig utsträckning. En fjärdedel
av alla inskrivna på Arbetsförmedlingen utgörs
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av personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga. Dessutom
är den ekonomiska situationen liksom den
upplevda hälsan generellt sämre bland personer
med funktionsnedsättning. För att påskynda
en positiv utveckling som leder till att fler
kan delta i samhället på lika villkor oavsett
funktionsförmåga krävs, enligt Myndigheten
för Delaktighet, en ökad medvetenhet om olika
perspektiv på funktionshinder. Detta kan på
sikt leda till strategiskt och kunskapsbaserat
förbättringsarbete.
Totalt sett ser vi framför oss att den ändrade
demografin leder till ökade skillnader inom
befolkningen – både vad gäller livsvillkor och
preferenser. Det nya, mer heterogena, Sverige
handlar såväl om ökade skillnader mellan
människor som bor på olika platser i landet,
som mellan människor som bor i olika delar av
samma plats (stad eller region).
2. VÄRDERINGSSKIFTENA SLÅR IGENOM
Sverige är det land i världen som har den
mest individualiserade och sekulariserade
befolkningen enligt den mångåriga forsknings
studien World Values Survey studies. Detta är
resultatet av värderingsskiften som pågått sedan
mitten av förra århundradet. De senaste åren
kan vi dock notera att utvecklingen avstannat,
framför allt för att unga vuxna i både Sverige
och västvärlden anammar mer familjeoriente
rade värderingar än ungdomar i samma ålder
hade för tio år sedan. Det innebär inte att
individualiseringen försvinner, men att den är
avstannande. Återkommande undersökningar
de senaste åren visar exempelvis att ungdomar
idag säger sig prioritera familjen, boende och
jobb snarare än att förverkliga sig själv och åka
jorden runt. Frågar man ungdomar om deras
tankar om arbetslivet, exempelvis vad som
innefattas i en lyckad karriär, är bilden inte lika
entydig. Fortfarande hamnar frihet och person
lig utveckling i topp, men helt avgörande är att
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ha en bra (förstående) chef/arbetsledare. Hög
lön och trygghet är också viktigt medan att ha
ett statusfyllt yrke hamnar långt ner på listan.
Utöver detta kan vi även notera en ökad
vurm för kollektiva lösningar utan att det
nödvändigtvis behöver vara med de politiska
förtecknen som på sjuttiotalet. Istället är det en
praktiskt orienterad kollektivism som eftefrå
gas. Det yttrar sig ofta i en strävan efter smarta
praktiska vardagslösningar som involverar
andra i ens närhet, t ex medlemskap i bilpool,
granngemenskaper för middagsätande eller
tillfälliga inköpsorganisationer, exempelvis
Kundkraft.
En helt annan aspekt av värderingskiftena
är utvecklingen av postmoderna identiteter.
Det handlar om att många idag, till skillnad
från förr, inte bara har EN identitet i livet,
utan en uppsättning olika ”identiteter” som
man växlar mellan och leker med. Det handlar
alltså om uppfattningen om det egna jaget.
Förr ansågs detta vara helt och odelbart, idag
säger alltfler att deras ”jag” växlar beroende
på plats, situation och sammanhang. Rollerna
behöver inte hänga ihop eller vara kongruenta
sinsemellan. Vi zappar helt enkelt mellan olika
identiteter precis som vi zappar mellan olika
informationsflöden på datorn och mobilen. Vi
har gått från att vara Homo Sapiens till Homo
Zappiens. Vi kommer med största sannolikhet
att vara mer mobila i framtiden, vi kommer att
pendla längre till arbetsplatsen och vi kommer
även att vara mer rörliga vad gäller relationer
och identitet.
Det som sker just nu är att de här värderings
skiften slår igenom i ökad omfattning och
troligen kommer vi de kommande tio åren se
den här utvecklingen förstärkas än mer.
3. GENVÄGSFILOSOFIN REGERAR
Idag ser vi en tydlig trend där så kallade smarta
lösningar växer kraftigt. Inte sällan är dessa
kopplade till lösningar som förr betraktades
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som genvägar och som ofta sågs som mindre
fina.
Detta slår igenom på många områden
– hellre en ”quick fix” än en lösning som
kräver en lång grundlig omställning. Allt
ifrån hälso- och matlösningar till svar på
integrationsutmaningar och behovet av smarta
vardagstjänster. Finns det en genväg så tas den.
Detta gäller också i ökad grad på individnivå.
Även om de allra flesta ser att det finns nyanser
i den här utvecklingen så finns det en ökande
andel personer som tycker det är okej att ta
genvägar även när de ligger i gränslandet för
det tillåtna. Exempelvis kan vi se att (även
om de fortfarande är i klar minoritet) andelen
högskolestudenter som fuskar eller på annat sätt
tänjer gränserna ökar, dvs de tar en genväg till
målet, en högskoleexamen.
4. DIGITALISERINGEN FORTSÄTTER MED
FULL KRAFT
Det går inte att blicka framåt utan att ta
hänsyn till den digitala utvecklingens kraft.
Den digitala utvecklingen har ofta (med rätta)
nämnts som den kanske enskilt och snabbast
förändrande kraften bland megatrenderna
i världen. Hittills har vi sett nya kommuni
kationslösningar, organisationsformer och
affärslösningar tack vare människor som nyttjar
digital teknik.
Det sker en kraftig digitalisering av våra
vardagsmiljöer. Smartphoneutvecklingens has
tighet har överraskat många personer samtidigt
som vi kan konstatera att kommunikations- och
rådgivningskartan har ritats om rejält. Mycket
tyder på att de smarta telefonerna bara är första
fasen i utvecklingen. I nästa fas lär de utvecklas
till olika former av digitala agenter som agerar
som självständiga beslutsfattare åt sina ägare.
Agenterna tar in och interagerar med både
varandra och alla de miljontals uppkopplade
prylar som håller på att byggas in i tillvaron, det
så kallade ”internet of things”. Exempelvis spår

telekomföretaget Ericsson att det redan 2020
kommer att finnas 50 miljarder internetanslutna
enheter i världen, det vill säga prylar som har
någon form av uppkoppling mot internet. Detta
lär revolutionera all form av kommunikation
och praktiska lösningar i både samhället och i
våra hemmiljöer. Detta kommer med all säker
het innebära ett kraftigt ökat behov att klara av
att hantera dessa digitala prylar. Smartphones,
smarta klockor och liknande produkter lär vara
spindlar i ett allt mer digitalt liv i hemmiljöerna
och många arbetsterapeuter kommer därmed
stå inför uppgiften att hjälpa personerna med att
få de digitala hjälpmedlen att fungera i var
dagen och att få dem att interagera med andra
”smarta” prylar. Uppgifter som knappast någon
arbetsterapeut ägnade sig åt för ett par år sedan.
Men det är inte bara det faktum att vi får
många prylar upp- och sammankopplade. Vi
ser också en revolution i antågande vad gäller
automatisk tankekraft som innebär ett radikalt
skifte vad gäller beslutsstöd i vardagen. Så
kallad intelligent rådgivning väntar runt hörnet
vilket lär förändra förutsättningarna för alla
som har en rådgivande funktion i sin yrkesroll.
Smarta röststyrda applikationer i våra telefoner
ger oss de råd och påminnelser vi behöver i var
dagen. Exempelvis lär en fortsatt utveckling av
automatiska träningsprogram med tillhörande
påminnelsef unktioner radikalt förändra
arbetsuppgifterna för många arbetsterapeuter i
den mån det inte redan har hänt.
5. EN NY AUTOMATIONSVÅG STÅR FÖR
DÖRREN
Mycket talar för att den digitala utvecklingen
innebär att vi står inför en ny våg av automati
sering av arbetslivet. Vi ser redan idag allt fler
exempel på att tillverkningen flyttas tillbaka
från låglöneländer därför att produktionen
kan skötas billigare på hemmaplan, då robotar
nu till allt lägre kostnad kan utföra allt mer
avancerade sysslor. Men till skillnad från
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tidigare när det främst varit tillverknings
industrin som automatiserats spås även många
tjänste- och serviceyrken genomgå samma
slags utveckling de kommande decennierna,
det vill säga de yrken som idag utgör basen
för den breda medelklassen i stora delar av
västvärlden. En viktig del är den så kallade big
data-utvecklingen, datorer som med hjälp av
avancerade algoritmer självständigt analyserar
extremt stora datamängder och drar egna
slutsatser. Det mest kända exemplet är kanske
IBM:s dator ”Watson” som ställde upp i
Jeopardy för ett par år sedan. Watson är allmän
bildad (har lärt sig allt den kan med hjälp av
Wikipedia) och den kan förstå frågor som ställs
och själv avge svar formulerade så att människor
begriper dem. Troligen går vi mot en framtid
där vi alla snart kommer att kunna koppla upp
oss mot en Watsonliknande dator. Ambitionen
är nämligen att utveckla tillämpningar inom
bland annat medicinsk diagnostik, vi går mot
en framtid där Watson blir dr Watson.
Automatiseringen drabbar alltså inte bara
manuellt arbete utan också tankearbete, något
som börshandlare, jurister och läkare redan
börjat erfara. Men det är främst i service
sektorn och enklare tjänstemannajobb som
förändringarna spås bli störst. Förarlösa fordon
och drönare förändrar logistikverksamhet
(chaufförer och lagerpersonal rationaliseras
bort), självbetjäningskassor rationaliserar
bort kassörskor och incheckningspersonal,
vårdrobotar förändrar omsorgssektorn osv.
Olika prognoser pekar på att upp emot hälften
av dagens arbeten i västvärlden (och Sverige)
riskerar att försvinna fram till 2030 på grund av
automatiseringen. De jobb som istället troligen
kommer att växa är kognitiva jobb som kräver
kreativt tänkande samt jobb som kräver genuin
hantering av relationer.
För arbetsterapeuter innebär den här utveck
lingen att en del av nuvarande arbetsuppgifter
troligen kommer att kunna automatiseras,
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framför allt de som innebär en repetitiv råd
givning. Å andra sidan borde arbetsterapeuters
kunskaper kunna få ökad betydelse i takt med
att digitalt förstärkta hjälpmedel (robotar) av
olika slag kan komma att utgöra en kraftigt
ökad del av vård- och omsorgslösningarna
framöver.
6. ÖKAT FOKUS PÅ HÅLLBARHET
Idag växer miljö- och hållbarhetsfrågor i
betydelse inom i stort sett alla branscher. Det
senaste decenniet har framförallt de ekologiska
faktorerna varit i fokus, i kölvattnet av insikten
om växthusgasernas påverkan på det globala
klimatet, men nu ser vi också att sociala krav
ökar i betydelse. Sedan januari 2014 ändrades
exempelvis EU-regelverket för upphandlingar
och det nya direktivet ger ökade möjligheter
för offentliga beställare att väga in sociala och
ekologiska krav vid upphandlingar vid sidan
om lägsta pris. I Sverige ser vi flera exempel på
detta: Örebro kommun arbetar sedan 2008 med
att ställa krav på leverantörer inom CSR-om
rådet (CSR=Corporate Social Responsibility),
även Göteborg Stad använder sig av detta och
har a mbitionen att göra det än mer framöver.
I Sverige har vi haft ett stort förtroende för
att staten ska reglera oss till en bättre värld.
I andra länder har även andra institutioner
som familjen och kyrkan haft tydligare sam
hällsbärande roller. Tidigare skulle samhället
ställa krav och sätta upp regler som gjorde att
företagen tvingades göra rätt. Över tid har
mer och mer hopp satts till människors val som
konsumenter och medborgare. Makten som
konsument att välja de företag och de pro
dukter som gör gott för samhället skulle driva
samhället i rätt riktning. Detta märks tydligt
i företagsvärlden idag. Tidigare var det främst
lagkraven som drev företagen framför sig när
det gällde hållbarhetsarbete men de senaste
åren ser vi en tydlig ökning i antalet företag
som frivilligt skapar ambitiösa hållbarhets
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program framför allt för att deras kunder och
konsumenter kräver det. CSR och hållbarhet är
allt vanligare hygienfaktorer som bland annat
används för att ställa krav. Att uppfylla såväl
miljö som säkerhetskrav är mer eller mindre
hygienfaktorer idag. Trycket är starkast hos de
globala konsumentvaruföretagen men även
mellanstora företag i vitt skilda branscher ser vi
öka sina ambitioner.
Arbetsterapeuters kompetens gällande
samhällsplanerande insatser är underutnyttjad,
särskilt i relation till ambition mot en hållbar
utveckling. I strävan mot att bygga ett hållbart
samhälle kan arbetsterapeuter bidra med sin
kompetens om konsekvenser av aktivitets
begränsningar och dess relation till delaktighet
och hälsa. Detta är en kompetens som samhället
i större utsträckning borde ta tillvara.
7. ÖKAD GRÄNSUPPLÖSNING
Människans behov av att organisera livet och
formera tillvaron innebär ständigt sökande
efter för stunden funktionella gränser. Såväl
geografiska, organisatoriska som mellanmänsk
liga. Gränser ger stadga och trygghet. Men
idag lever vi i en tid när gamla gränser luckras
upp och där de nya gränserna som växer fram i
förändringens kölvatten inte alltid följer gamla
mönster. Exempelvis kan vi se att i takt med
att allt fler personer har arbetsuppgifter som i
huvudsak utförs med tanke- och kommunika
tionsarbete så minskar relevansen av att knyta
arbete (produktion) till en fysisk plats. Det
innebär idag att vi ser en kraftigt ökad använd
ning av andra platser/ytor än traditionella
kontor för utförande av arbete som tidigare var
hänvisade till just en kontorsplats. Folk arbetar
hemifrån, på ett kafé eller på ett tåg. En följd
av detta är en ökad gränsupplösning vad gäller
nyttjandet av fysiska ytor, så även i hemmiljön.
Människor använder idag sina hem på ett sätt
som inte arkitekterna tänkte sig från början.
Man äter mat i tevesoffan, umgås i köket och

läser tidningen på mobilen när man sitter på
toaletten medan man sover i läsfåtöljen. Detta
kan också komma att påverka många arbetstera
peuters praktiska arbete i takt med att de gamla
rumsliga funktionsuppdelningarna gradvis
spelar ut sin roll. Det ställer helt enkelt större
krav på arbetsterapeuters möjligheter att hjälpa
till att få vardagen att fungera när vardagslivet
blir mer gränslöst.
Men det är inte bara de fysiska gränserna som
luckras upp. Även tidigare organisatoriska grän
ser är allt fortare föremål för omprövningar.
Det gäller inte minst på arbetsplatser som i
jakten på ökad effektivitet ständigt förändras
för att hitta den optimala organisationsformen.
Ett annat exempel är att yrkesinnehåll och
arbetsg ivarägare förändras och därmed även de
fackligt organisatoriska gränserna. Den frågan
är inte ny men vi ser framför oss att det kan
komma att bli en ökad kamp både vertikalt
och horisontellt mellan olika fackförbund i
framtiden, dvs mellan professionsförbund och
förbund som organiserar alla på en arbetsplats.
8. ÖKAD CENTRALISERING
OCH TEKNOKRATI
För att möta en alltmer global och gränsupplöst
utveckling i världen känner många att de gamla
(lokala/nationella) nivåerna inte räcker till.
Även om många medborgare fortfarande vill ha
lösningar som ligger nära det egna livets villkor
är frågorna så pass komplexa att det krävs
lösningar på mer övergripande nivåer. Dess
utom kan vi se att dagens reella beslutslandskap
i mindre utsträckning än förr ger utrymme för
ideologiska förslag, istället är det tjänstemanna
lösningar som gäller, ofta baserade på krassa
ekonomiska förutsättningar (ur en teknokratisk
synvinkel).
I Sverige ser vi detta på flera sätt. Ett exempel
är att många kommuner idag är för små för att
hantera de allt mer komplexa frågor de ställs
inför. Därför går kommunerna samman och
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bildar frivilliga kommunalförbund eller andra
typer av regionala samarbeten. Räddnings
tjänst, gymnasienämnd, inköpsorganisation,
miljötillsyn – listan kan göras lång över om
råden som idag löses över kommungränserna.
En stor drivkraft är att kostnadseffektivisera
tid och resurser samt att klara av att leva upp
till ökade krav på såväl kompetens som profes
sionalism som ställs av både myndigheter och
medborgare.
9. FULLT FOKUS PÅ
KOSTNADSEFFEKTIVITET
Ökade krav från medborgarna och samtidiga
svårigheter att effektivisera produktion i samma
takt som den varuproducerande industrin gör
att många offentliga verksamheter i Sverige
står inför en allt tuffare ekonomisk situation
framöver. Framförallt är det de förväntade
stigande kostnaderna för hälso- och sjukvård
som är det stora dilemmat. Det betyder också
att den mångåriga trenden med ökat fokus på
att få kostnadseffektivitet lär fortsätta och till
och med få än större fokus från beslutsfattare på
olika nivåer.
Ett uttryck för detta är ett allt starkare fokus
på mätning och uppföljning som genomsyrat
de flesta sektorer och branscher de senaste åren.
Inte minst inom offentlig sektor där t ex öppna
jämförelser är ett uttryck för den ökande viljan
att ständigt förbättra verksamheten. Ett annat
uttryck för detta är den kraftiga vurm för arbete
med Lean-processer som svept genom Sverige
den senaste femårsperioden. Detta ökade fokus
på mätbarhet och kostnadseffektivitet präglar i
hög grad även arbetsterapeuternas arbetssitua
tion. En påtaglig risk med att ha ett starkt fokus
på mätbara indikatorer och kvantitativa mål är
att man väljer insatser där det relativt enkelt går
att härleda direkta effekter av insatsen snarare
än insatser vars effekter syns först på längre sikt
eller där effekterna är mer diffusa (som förbätt
rat välbefinnande). Det betyder att arbetsinsat
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ser som framför allt mäts i kvalitativa termer
också riskerar att sättas på undantag i relation
till insatser vars effekter är kvantifierbara. Vi ser
inga tecken på att trenden med ökat fokus på
kostnadseffektivitet och mätbarhet kommer att
avta, snarare tvärtom.
10. ÖKAD RAPLEXITET GER
NYA STYRMODELLER
De flesta organisationer lever i dag i en värld
som är kraftigt förändrad om man ser tillbaka
typ tjugo år. Dels är tillvaron mer komplex, det
är fler faktorer som interagerar med varandra,
dels är förändringstakten högre. Den här kom
binationen av hög förändringstakt och kom
plexitet kallas ibland ”raplex” (kombination av
de engelska uttrycken rapid och complex).
Den här situationen för med sig att många
organisationer inte upplever att traditionella
modeller för styrning och ledning av en orga
nisation fungerar speciellt bra längre. Istället
experimenteras det i ökad omfattning med
olika styrmodeller i akt och mening att klara av
att hantera den nya tillvaron. Genom årens lopp
har det florerat begrepp i ledarskapskretsar som
”fokus på kärnverksamheten”, ”Lean”, ”kund
orienterad organisation”. Inte sällan eftersträvas
idag en ökad förnyelsetakt genom satsningar på
innovation av olika slag.
Ett begrepp som vi sett fått ökat användning
de senaste åren är ”agilitet”. Begreppet används
framför allt i IT-sektorn som ständigt tar fram
nya lösningar och versioner av sina produkter
och tjänster. Där går det inte att ha en detaljerad
flerårsplan utan istället väljer man ett så kallat
agilt förhållningssätt. Det bygger på att man
har ett övergripande mål för ögonen och sedan
sätter man upp delmål och har täta regelbundna
avstämningar med alla inblandade. Det kan gå
till så att det görs en avstämning varje vecka
med ett arbetslag där alla medarbetare får
berätta var de befinner sig och om någon del
verkar halka efter flyttar man över resurser dit
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för att komma ikapp. Detta tänkande ser vi
växer fram kraftigt som lednings-/styrmodell
även i andra sektorer och mycket talar för att
detta kommer slå igenom i hög grad även i
offentlig sektor de kommande åren.
11. TJÄNSTEFIERING 3.0
Sedan flera decennier utgörs en ständigt ökande
andel av svensk ekonomi av olika former av
tjänster. Under större delen av nittonhundra
talet var de flesta tjänster rätt enkla och
självklara, innehållet i tjänsterna utgjordes i
huvudsak av att någon utförde en uppgift åt
någon annan, det vill säga ersatte armar och ben
(och ibland huvud). Dessutom hade de flesta
tjänsteleverantörer ett informationsövertag
gentemot dem som tog del av tjänsterna och det
övertaget var en del av förutsättningen för att
kunna leverera tjänsten.
Idag ser situationen annorlunda ut. Inte
minst ändrade internets framväxt grunden
för tjänsteutvecklingen under åren kring
sekelskiftet och den tillhörande IT-yran. Under
nollnolltalet har det sedan skett en förskjutning
av själva kärnan i tjänsteutbudet. Man ser en
tydlig glidning mot att den som köper/beställer
en tjänst snarare vill köpa en hel totalfunktion
snarare än en enskild lösning. Till exempel
kan vi notera att kommuner idag börjar handla
upp totalfunktionen ”hel och ren vägbana”
istället för att handla upp tjänsten snöröjning
under vintern. Det innebär att den upphand
lade kommunen låter leverantören lösa både
snöröjning, potthålslagning och bortforsling
av grus och sand på våren mot ett fast pris. På
motsvarande sätt kan vi se att byggandet av Nya
Karolinska Sjukhuset i Stockholm byggs av
Skanska där landstinget betalar en hel paket
lösning för funktionen ”ständigt fungerande
sjukhusbyggnad” snarare än att hyra lokaler av
fastighetsägaren.
Detta är en del av vad vi kan kalla för
tjänstefiering 3.0. Totalfunktionslösningarna

beskrivna ovan är ett uttryck för detta. Ett
annat handlar om en utveckling där allt fler
”livsleverantörer” av olika slag (företag, kom
muner, etc) håller på att förändra sin grundidé.
Det handlar om medvetet designade processer
där leverantören tjänar pengar på att guida
människor genom deras beslutsprocess, inte
minst i sammanhang där valmöjligheterna är
alldeles för många eller där engagemanget för
tjänsten är lågt. Pensionssystemet PPM är ett av
många exempel på detta. Valfrihet är bra, men
bara när människor orkar välja och orkar skaffa
kunskap om vad de ska välja. Som ett resultat
av bristen på tid och energi ökar efterfrågan
på lösningar som svarar mot dessa behov.
Konsumenterna prioriterar nu alternativ som
sparar tid och energi. Bekväma lösningar som
”all inclusive”-resor eller IKEA-möbler med
hemleverans och montering blir mer eftertrak
tat. Det blir vanligare att människor förlitar sig
på andra auktoriteter och köper paketlösningar
snarare än att de gör sina egna val. Att skapa
processer baserat på kundflöden där kundernas
behov är i fokus genom hela processen kallas
ibland ”service design” och det är ett synsätt
som håller på att få ett kraftigt genomslag i
många branscher för närvarande.
Ett tredje inslag i tjänstefiering 3.0 är ut
vecklingen av delningsekonomin (s k ”sharing
economy” på engelska). Den innebär att den
som har resurser över delar med sig av dem med
hjälp av digitala lösningar som mäklar samman
utbudet med någon som har ett temporärt
behov. De mest kända exemplen hösten 2015
är Spotify (delar musik), AirBnB (delar rum/
lägenheter för semesterboende) och ÜberPop
som delar transport tjänster. Idag sker en
kraftig utveckling på det här området och det
experimenteras friskt med både affärsmodel
ler och lösningar. Vilka som i slutänden blir
framgångsrika är för tidigt att säga men helt
klart kommer detta förändra vardagstjäns
telandskapet i grunden. Även om flera av de
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här lösningana i dag inte följer de etablerade
spelreglerna (ex Uber som utmanar kollektiv
avtal och kraven på taxilicens) så tror vi att de
på sikt kommer förändra många branscher likt
Jan Stenbecks inträde förändrade mediesverige
för knappt trettio år sedan. Frågan är också när
någon börjar dela på arbetsterapeutnära tjänster
enligt samma logik som Spotify, Wikipedia
eller Uber?
För oss arbetsterapeuter öppnar det här
nya tjänstelandskapet möjligheter till att ta
initativ och sitta ”i förarsätet” när det gäller
att skapa processer och lösningar som baseras
på en helhetssyn på människan istället för att
uppfattas som ”hjälpmedelsförskrivaren”. Att
skapa helhetlösningar som säkerställer att livet
verkligen blir bättre på allvar för personer
som är i behov arbetsterapeutiska insatser. Det
handlar om att vi får helt nya möjligheter att
visa att vi är de som klarar av att ”få vardagen
att fungera”.
12. ÖKAT HÄLSOFOKUS
Hälsa och ohälsa är viktiga områden för
samhället. Dels för samhällsekonomin där
oron för ökade sjukskrivningskostnader får
ledande politiker att undersöka orsakerna
bakom utvecklingen. Men intresset för hälsa
och ohälsa syns även i privata livet. En av de
starkaste konsumenttrenderna på senare år är
ett växande hälsofokus. Det märks inte minst i
den breda medelklassen där det i det närmaste
blivit en statusmarkör att ha god hälsa. Det
gäller att äta rätt med hjälp av diverse dieter, att
motionera regelbundet, gärna med målet att
klara triathlon, Vätternrundan och Vasaloppet
varje år. Inte sällan har utvecklingen förstärkts
av kommersiella intressen som utvecklat
produkter och tjänster riktade till personer med
den här hälsolivsstilen, exempelvis tränings
utrustning och kläder samt diverse special
magasin och tidskrifter för hälsointresserade
personer. Motbilden är att hälsoutvecklingen
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också blir en klassfråga. Det finns en växande
grupp som menar att personer som har ohälsa
har sig själva att skylla – du förväntas klara av att
ta hand om dig själv. Vi ser ett ökad hälsofokus,
men ett mer ojämlikt hälsoläge.
Samtidigt kan vi se en förskjutning i
sjukdomsbilden i landet. Relativt sett ökar
sjukskrivning arna för psykisk ohälsa framför
fysiska åkommor av olika slag. Det gör även att
det stigma som psykiska sjukdomar tidigare var
förknippade med håller på att försvinna eller
åtminstone tonas ner kraftigt. Den utveck
lingen accentuerar en övergång till ett förändrat
hälsobegrepp där även psykisk ohälsa får större
erkänsla och acceptans. Det som sakta men
säkert håller på att växa fram är ett synsätt som
innebär att hälsa är mer än frånvaro av sjukdom,
ett synsätt som handlar om välbefinnande får
ökat erkännande, sådant som ibland kallas
salutogena perspektiv. En del av detta kan vi
se uttrycks i de senaste årens tydliga ökning
av intresset för mindfulness, för trädgårds
odlande och kulturupplevelser. Som ett led i
den utvecklingen ser vi också ett ökat intresse
för att vidga behandlingarna av människor som
har ohälsa. Förskrivning av motion eller kultur
på recept är exempel på detta även om den
utvecklingen är i sin linda.
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Fyra centrala arenor för
Sveriges Arbetsterapeuter
FÖRÄNDRINGAR PÅ VÅRDOCH OMSORGSARENAN
Mycket talar för att vård- och omsorgsland
skapet står inför omvälvande förändringar de
kommande tio åren. Vi vill i korthet ge ett antal
exempel på vad det skulle kunna innebära:
Ökad patientmakt samt krav
på hälsofrämjande och prevention

Förväntningarna på hälsofrämjande och preven
tion ökar i samhället. Det gäller oss i olika roller
som arbetstagare, vårdtagare och medborgare.
Inte minst bland landstingen finns sådana tankar
när de framtida ekonomiska utmaningarna
för vården formuleras i framtidsplanerna. Det
talas mycket om ökat patientflytande i vården
samtidigt som kraven på prioriteringar ökar.
Personcentrering och utökad patientmakt är
andra vanliga samtalsämnen i artiklar, debatter
och landstingens framtidsplaner. Det finns dock
en fråga som mycket sällan blir belyst i dessa
sammanhang: Vem ska betala?
Frågor av detta slag är inget man som politi
ker vinner några val på och därför är det sällan
som dessa lyfts i debatten. Till dessa frågor bör
andra viktiga frågor läggas när välfärdsstaten
efter välfärdsstaten ska ta form. Vad händer när
det är allt mer av gör-det-själv-hälsa som gäller.
Att exempelvis mer av provtagning ska ske i
hemmet genom egna eller anhörigas insatser?
Hur ser morgondagens stödstrukturer ut? Vad
krävs för att vi i den allmänna debatten ska få
igång diskussionen om hur vi ska ha det med
varandra i framtiden?
eHälsolösningar förändrar vården i grunden

De lågt hängande frukterna i prioriterings
arbetet är redan plockade och i avvaktan på

mer mod att ta tag i de svåra frågorna om den
framtida finansieringen satsar många landsting
och vårdgivare fullt ut på det som man hoppas
ska lösa en del av knutarna: eHälsa. Man pratar
om en nätverksbaserad sjukvård snarare än den
industriellt organiserade som vi vant oss vid
sedan generationer tillbaka.
Basen i eHälsoutvecklingen är det faktum
att vi lever i en tid av mycket snabb och många
gånger fantastisk teknologisk utveckling inte
minst inom hälsoområdet, något vi beskrev
kortfattat i de allmänna trenderna. eHälsa
och nätverkssjukvård går ut på att så långt
det är möjligt, och med empati inkluderat
i principerna, tillvarata de möjligheter elösningarna ger. Inte minst när det gäller den
hembaserade frisk- och sjukvården. eHälsa ska
bli den struktur inom vilken mycket av dessa
eTjänster ska distribueras. Men även på detta
område har man under alla år rundat den svåra
och mycket stora frågan – nödvändigheten att
skapa den grundläggande begreppsstrukturen
för att kunna distribuera den många gånger
livsavgörande hälsoinformationen mellan olika
system och aktörer.
Under överskådlig tid innebär det dock att
ytterligare tudelningsfaktorer tillkommer
mellan dem som har och inte har 3K – ”Kosing,
Kontakter, Kunskap”. Med digitaliseringen
tillkommer ytterligare en tudelningsfaktor –
eMognad (internet- och digitalmognad).
Tre av fyra svenskar är i dag att betrakta som
internetmogna i betydelsen att de använder
internet på ett kvalificerat sätt och kan förvän
tas kunna ta del av de många nya möjligheter
som nätet erbjuder ur olika aspekter, inklusive
hälsotjänster. Den fjärdedel av svenskarna som
inte är internetmogna i dag är till största delen
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lågutbildade äldre (66+). I synnerhet de som
inte alls använder internet hör till övervägande
delen till denna grupp. Här är framför allt äldre
kvinnor överrepresenterade.
Bland de mer eller mindre eMogna ökar
viljan och förmågan att ta hand om database
rade hälsoredovisningar. Det gäller även de nya
äldre. Under överskådlig tid kommer vi dock
att ha en väsentlig del av populationen som
kommer att ha behov av tjänster och stödstruk
turer för att klara av en alltmer digitaliserad
tillvaro.
Sammanfattande bild av det
förändrade vård- och omsorgslandskapet

HÄLSO- OCH
FRISK- OCH
SJUKVÅRD/OMSORG EGENVÅRD

Totalt sett talar mycket för att utvecklingen
ovan leder till att hela vård- och omsorgs
sektorn står inför ett radikalt paradigmskifte
de kommande åren. Det handlar både om
att lösningarna i ökad omfattning kommer
baseras på att involvera en mängd olika aktörer
som interagerar i nätverksform samt att vi ser
framför oss en förskjutning i riktning mot mer
förebyggande hälsa och egenvård, inte bara
fokus på behandling av ohälsa när den uppkom
mit. Den senare utvecklingen lär ta tid men i
vissa kretsar är den redan ett faktum.

INDUSTRIELL
LOGIK

NÄTVERKSLOGIK

De här förändringarna ser en del som hot
men de öppnar också för helt nya möjligheter
att skapa bättre lösningar för patienter och
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vårdtagare och hälsokonsumenter liksom för
oss arbetsterapeuter. Alltså borde vi arbetstera
peuter lära oss agera i samtliga fyra situationer
som bilden nedan översiktligt illustrerar –
annars är risken överhängande att vi missar de
stora möjligheter som växer fram där vi kan ge
arbetsterapin en ny roll och oss arbetsterapeuter
såväl mer stimulerande uppgifter som bättre
arbetsvillkor.
FÖRÄNDRINGAR PÅ ARENAN
FÖR VARDAGSTJÄNSTER
Många arbetsterapeuter verkar i praktiken i
eller i gränslandet till människors hemmiljöer.
Vi bedömer att detta är ett område där det
kommer att hända mycket de kommande åren.
I de allmänna trenderna redogjorde vi för bland
annat tjänstefiering 3.0 och det vi ser idag är ett
vardagstjänstelandskap i kraftig förändring, inte
minst på grund av den utvecklingen.
Nya aktörer frodas – ett mer komplext
samarbetslandskap för arbetsterapeuter

Under det senaste decenniet har det skett en
explosion av tjänster som underlättar vardagen
för människor. Städning, barnpassning,
vardagsomsorg (exempelvis utförande av
ärenden och inköp), fönsterputs och trädgårds
service har blivit allt vanligare. Dessutom ökar
hemleveranserna av färdigpackade matkassar
och annan e-handel. Väldigt mycket talar för
att den utvecklingen kommer att ta rejäl fart de
kommande åren. Samtidigt bidrar detta till en
polarisering mellan dem som har råd med de
här tjänsterna och de som inte har det.
Detta nya landskap för vardagstjänster
öppnas också för många nya aktörer, inte
sällan från andra branscher än vi är vana vid.
Idag sker åtskilligt experimenterande bland en
hel rad olika aktörer som letar efter vinnande
affärsmodeller, på egen hand eller via nya
samarbetslösningar. Exempelvis har Volvo och
Bring prövat idén om en gemensam tjänst som
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garanterar att de varor (inklusive matvaror) du
beställt via nätet väntar i din bil när du hämtar
den vid infartsparkeringen på väg hem från job
bet. Telia och Apple ger sig in på hälsoområdet.
Google ger sig in på hemleveransområdet.
PostNord ska inte längre bara leverera brev
utan även erbjuda sig att hjälpa till med diverse
saker som felas i människors hem. Att en mängd
olika stora (tunga) aktörer i dagsläget söker
nya positioner och experimenterar med nya
lösningar tyder på att det kommer hända väldigt
mycket de kommande åren.
Den här utvecklingen lär i hög grad påverka
situationen för oss arbetsterapeuter eftersom
nya aktörer står på tröskeln med nya tjänster
även hos många av dem som idag har behov av
arbetsterapeutiska insatser för att få vardagen
att fungera. Vi kommer alltså inte bara behöva
samarbeta och interagera med andra aktörer
inom vård- och omsorgslandskapet utan med
andra intressenter som hjälper människor i deras
vardag. Konsten att få vardagen att fungera
kommer kräva samarbetsförmåga med aktörer
som vi hittills överhuvudtaget inte mött.

betygsatta. Idag finns det rejtingsajter för både
hotell och kaféer men framför allt för enskilda
yrkespersoner som läkare och lärare. Den som
får ett dåligt omdöme riskerar snabbt att bli
bortvald. Samma sak kan mycket väl vänta runt
hörnet för andra yrkesgrupper inom vård och
omsorg, också arbetsterapeuter. Idag riskerar
sällan enskilda arbetsterapeuter att få sitt arbete
betygssatt offentligt men i framtiden kan detta
vara en realitet.

Toleransen för fel och misstag minskar
– beska omdömen runt hörnet

Arbetsliv och arbetsinnehåll

Idag förväntar sig kunder och medborgare sig
snabb och bra service i stort sett dygnet runt
samtidigt som toleransen för fel och misstag
minskar. Det gamla slagordet ”en gång är ingen
gång”, tycks falla i glömska. Nu är det snarare
”en gång är en gång för mycket” när någon
möts av dålig service eller en felaktigt utförd
tjänst.
Dessutom lever vi i en tid där allt som går att
rejta (ges ett omdöme) blir betygsatt. Allt fler
konsumenter och kunder väljer tjänster och
produkter utifrån vilka betyg och omdömen de
fått, exempelvis Tripadvisor för att kolla upp
möjliga hotell på nästa resmål.
Den utvecklingen gäller även många tjänster
och yrken som hittills inte varit offentligt

FÖRÄNDRINGAR PÅ
ARBETSLIVSARENAN
Som förbund för arbetsterapeuter är det
centralt att förstå vart arbetslivet i generell
bemärkelse är på väg. Det är viktigt för oss att
se och bemöta förändringar vad gäller anställ
ningsvillkor, -former såväl som utrymme för
fackligt arbete. Det sker naturligtvis ständigt
förändringar, en del är beskrivna i de allmänna
trenderna men vi vill utöver detta påvisa ett par
bilder av områden som förändras på ett sådant
sätt att vi i förbundet bör ta med dem i våra
framtida strategier.

Efter flera decennier med minskade skillnader
mellan olika slags yrken, inte minst genom
att så kallade mindre kvalificerade jobb
rationaliserats bort eller fått mer kvalificerat
innehåll, ser vi idag en utveckling som pekar
på ett framväxande arbetsliv med alltmer skilda
förutsättningar.
Å ena sidan ser vi en utveckling inom
både näringsliv och offentlig sektor där
kunskapsarbete och professionella tjänster står
för en allt större del av arbetstillfällena. Alla
delar i samhället präglas av ett ökat behov av
specialiserade kunskaper och kompetenser.
Som ett svar på detta satsar en allt större andel
av befolkningen på högre utbildning och hela
utbildningskedjan från grundskola till universi
tet och högskolor kommer i allt tydligare fokus

15

Vart är världen på väg

i samhällsdebatten. Å andra sidan lever andra
personer med enklare jobb ofta i kombina
tion med osäkra anställningsförhållanden,
exempelvis ett vikariat eller en anställning löst
kopplad till ett bemanningsföretag. Vad gäller
visstidsanställningar så tenderar de att öka i
sämre tider och minska i goda tider.
En annan förändring är att de plats- och
tidsbundna arbetena minskar. De teknolo
giska redskapen möjliggör jobb på distans:
hemifrån, från café, på tåget etc. Samtidigt har
arbetsmarknaden blivit mer flexibel när det
gäller vilka timmar på dygnet vi utför arbetet.
Många människor kan och väljer att gå hem
tidigare från jobbet för att kunna uträtta andra
sysslor, t.ex. hämta barn från dagis eller träna,
för att senare på kvällen åter koppla upp sig
och slutföra dagens arbete. Arbete är på väg
att bli något man gör, inte något man går till,
undantaget alla yrken som är bundna till en
geografisk plats.
Parallellt med ovanstående utveckling ser
vi att de flesta organisationer sliter med kraven
på att öka effektiviteten, ofta följt av ledarskap
som arbetar efter principer om ständiga krav på
förändringar. Detta har lett till att många idag
upplever ett mer uppskruvat tempo och en ökad
stress i arbetslivet. I en undersökning som AFA
Försäkring gjorde bland svenska arbetstagare
2014 uppger 61 procent av de svarande att deras
arbete är psykiskt påfrestande medan endast 31
procent anser att det är fysiskt slitande. Bland
Sacomedlemmarna uppgav sex av tio att deras
arbete är psykiskt men inte fysiskt påfrestande.
Det finns skäl att tro att detta ofta även gäller
arbetsterapeuternas arbetssituation.
Den fackliga arenan

Den svenska fackföreningsrörelsen har haft en
viktig del i hur arbetslivets villkor byggts upp.
I ett EU-perspektiv har Sverige en lösning med
partsbaserade kollektivavtal med tillhörande
fredsplikt istället för lagstadgade minimilöner
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och andra lagreglerade arbetslivsvillkor. Det
vi kan notera idag är en gradvis ”devalvering”
av stödet för kollektivavtalen där den svenska
modellen ifrågasätts. Inte för att den är dålig
(även om vissa krafter vill förändra den i
grunden) utan snarare för att många idag inte
förstår grunderna bakom på den svenska arbets
marknadsmodellen men samtidigt dessutom
paradoxalt nog tar samma modell för given.
En annan sida av det myntet är att det finns
en känsla av att många fackliga frågor är ”av
klarade” samt att förbunden är mindre synliga
i den offentliga debatten idag än de var för ett
par årtionden sedan. De siffer- och årtalslösa
avtalen kan ha bidragit till detta. Det är idag
sällan synliga konflikter på arbetsmarknaden
vilket innebär att de fackliga frågorna inte blir
belysta i medierna (som de kan bli när det är
konflikt eller ibland hotfulla diskussioner inför
en avtalsrörelse), något som i sin tur leder till en
minskad förståelse för betydelsen av lokalfack
ligt engagemang.
Detta menar vi har förändrat förväntan
på facklig aktivitet. Den ter sig alltmer efter
frågestyrd än ideologisk: Lite slarvigt kan vi
sammanfatta det med att många tycks mena
att fackets roll är ”att fixa pension, lön och bra
villkor och möjlighet till professionsutveck
ling”. Varken mer eller mindre. Jag behöver
inte medverka, vara medskapare – jag ska bara
ta del av. Kraven på organisationer, företag,
myndigheter med flera som ger service att vara
genuint professionella ökar.
En annan trend i utvecklingen kan benämnas
”från medarbetarorganisation till arbetslivs
organisation”. En ökad andel av de frågor som
fackliga organisationer driver idag handlar om
att förbättra arbetslivet snarare än att bara foku
sera på lön. Detta görs inte sällan i en form där
förbunden, för att åstadkomma förändring, inte
per automatik intar en motsatt ståndpunkt till
arbetsgivarna utan snarare agerar som en kon
struktiv part så länge som motparten har samma
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förhållningssätt. En del i den utvecklingen är
också strategin att stödja medlemmarna så att
de själva kan ta ansvar för sin utveckling snarare
än företräda dem å deras vägnar så som mycket
fackligt arbete bedrevs förr.
Sammanfattningsvis menar vi att kraven från
medlemmar (eller ickemedlemmar) tycks vara
att fackliga organisationer alltmer ska gå från att
vara en medlemsrörelse till att bli en plattform
för karriärutveckling.
Vad gäller utvecklingen mellan olika
fackförbund så ser vi att konkurrensen mellan
förbunden ökar vilket leder till mer ”fient
liga” förhållanden mellan olika fackförbund
samt idigt som det sker utökade samarbeten
på många områden. Framför allt går det en
skiljelinje mellan breda allmänna förbund
med ”lägga-under-sig-världen”-strategier och
smalare nischade förbund med tydliga yrkes
kopplingar.
Arbetsterapeuternas situation

ANDRA
ROLLER

(t.ex. chef, konsult, hand
läggare eller student)

PRAKTISERANDE
ARBETSTERAPEUT

(klinisk eller motsvarande)

Förändringarna ovan gäller också i mer eller
mindre grad oss arbetsterapeuter. Här i Sverige
kan vi notera att allt fler arbetsterapeuter
återfinns i andra roller än den traditionellt
behandlande arbetsterapeuten, exempelvis som
chefer eller som rådgivande specialister. Där
utöver har en ökad andel av arbetsterapeuterna
icke-offentliga arbetsgivare.

OFFENTLIGA
ARBETSGIVARE

PRIVATA
ARBETSGIVARE

En mycket viktig fråga för oss som förbund
är därför hur vi ska klara av att vara relevant för
arbetsterapeuter som återfinns på andra arenor
än dem vi känner igen och är bekväma på.
Bilden ovan illustrerar sammanfattningsmäs
sigt den utmaning vi som fackförbund och
professionsf öreträdare står inför. Vi måste klara
av att möta förväntningarna från arbetstera
peuter som arbetar på andra sätt och med andra
arbetsgivare än vad vi haft historiskt.
FÖRÄNDRINGAR PÅ ARENAN FÖR
KOMMUNIKATION OCH PÅVERKAN
En viktig fråga för oss som professionsföre
trädare är möjligheten att förändra samhället
i en riktning som ger arbetsterapeuter bättre
villkor, bättre erkänsla och större värdering
av kompetenserna. Därför är utvecklingen
av möjligheterna att påverka allmänhet och
beslutsfattare fundamental för oss. Om vårdoch omsorgsarenan är stadd i förändring är
det ingenting mot vad kommunikations- och
påverkansarenan genomgår just nu.
Ett drastiskt förändrat medielandskap

Det är ingen kioskvältare att påstå att de
digitala medierna ökar i betydelse och att de
traditionella medierna har en tuff framtid.
Annonsintäkterna i papperstidningarna faller
samtidigt som tittarsiffrorna för tablåförlagd
teve nu också börjar falla rejält. Ingen traditio
nell medieaktör kommer undan. De aktörer
som idag tar en ökad andel av annonsintäkterna
är Facebook, Google och tillhörande medier
(Instagram, Whats’up, YouTube, Snapchat med
flera). I det stålbad som branschen nu genomgår
experimenteras det friskt med nya lösningar:
tidningar gör teve, tidningshusen involverar
sina läsare/tittare i att vara medproducenter,
exempelvis genom att skicka in läsarbilder på
olyckor eller skriva debattinlägg med större
djup än de traditionella insändarsidorna. Detta
ger också oss chansen att nå ut på nya arenor
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och skapa opinion bara vi förstår att nyttja de
här möjligheterna.
Auktoritet får den som berättar bäst, inte
den som vet mest

Vid sidan av mediehusens kräftgång växer
egenproducerad film, musik etc på nätet.
Både på olika uppladdningsajter som YouTube
och i bloggosfären växer detta lavinartat.
Det betyder att ”media” de facto genomsyrar
en allt större del av människors liv även om
de inte tar del av traditionellt medieutbud
såsom människor gjorde för ett par decennier
sedan. Däremot går det inte rakt av att påstå
att traditionella medier kommer att försvinna.
En del av dem kommer att ändra form och
uttryckssätt, andra – som inte funderar och tar
tag i sina affärsmodeller – riskerar däremot att
inte finnas kvar. Det nya är att spridningen av
information och kunskap är allmängods. Vem
som helst kan dela med sig av sina kunskaper,
inspelad musik eller allmänna tankar via nätet
och deltagande i de forum och nätverk som
finns en knapptryckning bort. Det gör att vi
får ett nytt slags samhälle med en helt annan
ordning att orientera sig i. Schematiskt kan
utvecklingen beskrivas med följande skiss:

VETA

Filterbubblor, delningslogik och ”klickonomi”

En tredje utveckling som kan ses i det för
ändrade medie- och påverkanslandskapet är
utvecklingen mot så kallade filterbubblor och
klickonomin.
Klickonomin innebär att medielogiken idag
styrs av antalet klick som en artikel, blogg eller
motsvarande genererar. Flest klick ger mest
annonsintäkter. Men den genererar ofta också
mest delningar, människor i de sociala medier
na väljer att dela med sig av en artikel de tycker
om till andra i sitt nätverk. Vissa organisationer
är väldigt duktiga på att sätta detta i system och
mobilisera stora grupper av människor för att på
så sätt påverka opinionen i en för dem önskad
riktning. Detta borde stämma till eftertanke

FÖRSTÅ

Vi går alltså från ett samhälle där den som
uppbär auktoritet inte bara har ”vetskapskun
skap” eller ”förståelsekunskap” utan framför allt
”spridningskunskap”, det vill säga förmågan att
på ett levande sätt berätta och övertyga andra
i de kanaler som står till buds. Det betyder
också att personer inom exempelvis akademi
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och vetenskap som har genuin och djup sak
kunskap om ett ämne, men som inte är så
drivna berättare, står sig slätt. Det gäller även oss
arbetsterapeuter, både i vardagsarbetet och när
vi ska övertyga beslutsfattare om vår kompetens.
Även om det finns krav på evidensbaserad vård
ska vi inte underskatta kraften av goda berättel
ser – utan dem får vi inte chansen att få andra att
förstå vad vi kan tillföra världen i stort eller den
enskilda personen i dess behov av vardagsstöd.

SPRIDA/
DELA

även för oss arbetsterapeuter. Artiklar, filmer
med mera som stärker vår sak borde vi själva
hjälpas åt att sprida och inte förvänta oss att
någon annan ska göra det.
Svårigheten att nå ut idag är dock framväxten
av så kallade filterbubblor. De innebär att alltfler
väljer att endast omge sig med människor som
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ger information som bekräftar den uppfattning
man redan har. Detta har även Facebook och
de andra sociala medieföretagen begripit och
idag styrs flödet på det vi ser på våra personliga
sidor av vad vi tidigare gillat eller sökt på. Totalt
sett leder detta till en mer begränsad värld där
en ökad andel människor alltmer sällan möter
uppfattningar som inte passar dem. Vi lever
helt enkelt i en ”bubbla” omgiven av filter
som automatiskt tar bort information som inte
passar in.

Kom med idéer

Bilden ovan illustrerar detta. Den är ett utsnitt
över Twitterflöden i två sociala kretsar. Den
visar att inom en social cirkel delar folk varan
dras inlägg och tankar väldigt kraftfullt medan
det sker ett mycket begränsat utbyte till den
angränsade sociala sfären.

på hemmaplan och sedan på ett övertygande
sätt framföra detta. Det handlar om att den
som tar kommandot och visar på framtida
möjligheter ofta får bäst gehör hos beslutsfat
tarna. Detta kallas ibland tankeledarskap i
kommunikationskretsar. Detta bör stämma till
eftertanke hos oss.

Till sist vill vi peka på en tydlig trend bland
beslutsfattare i samhälle och näringsliv. Vår
uppfattning är att många av dem upplever en
stor trötthet över alla organisationer som kom
mer med gnäll över allt som inte fungerar. Allt
oftare hörs istället uppmaningen att komma
med konstruktiva idéer om hur man vill ha det
istället för att bara framföra kritik. Detta ger
även oss arbetsterapeuter möjligheten att visa på
vad vi vill, men då måste vi först bottna i detta
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Den här omvärldsanalysen visar att mycket talar för att arbetsterapeuternas professions
utövning kommer att förändras framöver. Digitalisering, e-hälsa, ökade skillnader i
livsvillkor, ökad andel äldre samt det faktum att allt fler arbetsterapeuter idag har en
anställning inom sektorer utanför vård och omsorg likväl som att arbetsgivare i ökad grad
inte är offentliga är exempel på sådana förändringar.
Detta öppnar både nya möjligheter att lyfta fram vår kompetens som arbetsterapeuter
samtidigt som en del förändringar innebär betydande utmaningar som vi måste klara av
att möta.
Omvärldsanalysen ”Vart är världen på väg” ligger som grund till Sveriges
Arbetsterapeuters vision- och strategidokument som antogs av fullmäktige år 2015.
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