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Presentatör
Presentationsanteckningar
Ev en annan rubrik: hisspojkar och fotomodellerKommer ny teknik att leda till den massarbetslöshet som Keynes förutspådde eller fortsätter en alltmer diversifierad efterfrågan på framförallt tjänster att kräva mer mänsklig arbetskraft?Dagens fråga: leder automatisering till massarbetslöshet/massfritid eller till ökad efterfrågan på jobb/arbete osv.



Antal träffar i Retriever Mediearkivet efter tema 2018-09-19
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Digitalisering Automatisering Robotisering

Presentatör
Presentationsanteckningar
I vår definition av automatisering så avser vi teknikutveckling som på något vis påverkar mänskligt arbete. I det ingår även begrepp som digitalisering och robotisering. Begreppet innebär att något görs automatiskt som tidigare krävde någon form av insats.En tydligt ökad exponering i media.Antal artiklar i svenska dagstidningar, tidskrifter och affärspress efter tema. Källa: Retriever mediearkivet 2018-09-19.



Time Magazine, 1955
www.roboteconomics.com
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Presentationsanteckningar
Skall vi ta bort den här sliden?Från tekniska museet i MalmöArbete – mödosamt, tidsödande, själsdödande. Från vår horisont.Det tar aldrig slut, det är så förjordat efterhängset – som Alfred sa.Folkpensionen 1913, 67 års ålder. – medellivslängden = 60 år. – Ett bevis om något på att arbetet aldrig tog slut.



Överarbetad vs underarbetad

Presentatör
Presentationsanteckningar
En fundering jag haft: hur kan vi prata om automatiseringens effekter på jobben utan att kika på innehållen? På fördelningen av arbetsbördan? Därför att i vissa yrken går personalen på knäna. Hinner knappt äta eller gå på toaletten. Medan det inom vissa andra yrken finns ett stort inslag av tomhet – tomhet som kan fyllas med icke-arbetsrelaterade sysslor. Hur går detta ihop?Frågan borde istället vara, for the greater good, hur vi med hjälp av automatiseringen omfördelar arbetsbördan på ett rättvist sätt.Det verkar som att en del är närmare Keynes profetia.



Ett återkommande historiskt förlopp

Teknisk 
förändring

Överflödig 
arbetskraft i 

gamla 
branscher

Förflyttning 
till nya 

branscher

Hur hamnade vi där?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hur hamnade vi där?Illustration av min tes – att förflyttning av folk från döende branscher till nya branscher inte är något nytt och att det dessutom är något av en svensk paradgren.Men det kräver en del koordinerade insatser för att genomföras.Lennart Schön: Innovation – omvandling – rationalisering – kris.Sliden visar medicinen mot automatisering i ett historiskt perspektivSvenskt exempel – varvsindustrin.



Och några bara försvann
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Presentationsanteckningar
Vart tog överflödig arbetskraft vägen?Till växande branscherVidareutbildades och flyttades sedan till andra branscherSlutadeMen nu då?



Keynes Profetia

1930 – 2030
2 % ökningstakt i produktion per 
år
15 h arbetsvecka

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tillbaka till den ojämnt fördelade arbetsbördanKeynes profetia:Keynes förutspådde en åttafaldig ökning av den industriella världens levnadsstandard fram till 2030 (Keynes 1930, i återtyck 2010), en ökning som kräver en årlig genomsnittlig tillväxt på 2 procent. Keynes förutspådde dock även att levnadsstandardförbättringen borde leda till en uppskattad arbetsvecka på 15 timmar, då maskiner skulle utföra det tunga arbetet och människor skulle ägna sig mer år kultur och fritid. Med Keynes egna ord skulle det främsta problemet för framtidens människor snarare vara: ”…How to use his freedom from pressing economic cares, how to occupy the leisure, which science and compound interest will have won for him, to live wisely and agreeably and well” (Keynes, 1930, återtryck 2010, s. 22Dvs – vad skall jag göra idag?



Presentatör
Presentationsanteckningar
Så vad skall jag göra idag?Lyssna på musikShoppaFlanera – med segway, undraGå på restaurangKöra bilHänga i gängMen inte jobba!Dvs, vad göra med all tid som tekniken givit oss.Keynes kunde inte förutspå att våra behov och önskningar skulle eskalera konsumtionen. Dvs shoppa. – Det skulle helt enkelt inte finnas så mycket kul grejer att köpa i Keynes framtid. – Därför inte något incitament till högre lön istället för kortare arbetstid.
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Antal sysselsatta och arbetade timmar inom offentlig sektor 2000-2017. 
Index år 2000 = 100. Källa: Konjunkturinstitutet
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Vi hamnar alltså i en situation där jobben inte kommer räcka till eftersom arbetstiden inte förkortas. – Massarbetslöshet till följd av tekniska innovationer om vi skall tro Keynes.Eller?Verkar ju inte så…Tvärtom arbetas det mer och mer inom den offentliga sektorn.Och det är bara 12 år kvar till Keynes profetia slår in.



Varför arbetas det mer trots 
teknikutvecklingen?
• Ökade behov
• Ökad specialisering
• Nya yrken uppkommer
• En del av oss vill arbeta mycket

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ett svar på varför vi jobbar mer är att vi blir fler och att behoven då ökar.Ett annat är att en ökad specialisering leder till ökad efterfrågan på vissa tjänster. (Fölster)Sedan har vi det här med nya yrken som skapasDärför att…



Automatiseringens effekter på jobb:

• Förstörande av jobb
• Skapande av nya jobb
• Skapande av komplementära 

jobb
• Förändring av existerande jobbs 

innehåll och kunskapskrav
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Som exempel – självkörande lastbilar



Borde vi vara 
oroliga för jobben?

Presentatör
Presentationsanteckningar
En grundläggande genomgång av litteraturen.Kokar bner till dettaNär vi egentligen borde fråga oss detta:



Yrkens kvalitativa innehåll

www.123rf.com

Källa: onetonline.org

Analyze and interpret patients' histories, symptoms, 
physical findings, or diagnostic information to 
develop appropriate diagnoses.

Diagnose or treat acute health care problems such as 
illnesses, infections, or injuries.

Recommend diagnostic or therapeutic interventions with 
attention to safety, cost, invasiveness, simplicity, 
acceptability, adherence, and efficacy.

Prescribe medications based on efficacy, safety, and cost as 
legally authorized.

Educate patients about self-management of acute or 
chronic illnesses, tailoring instructions to patients' 
individual circumstances.

Prescribe medication dosages, routes, and frequencies 
based on patient characteristics such as age and gender.

Order, perform, or interpret the results of diagnostic tests, 
such as complete blood counts (CBCs), electrocardiograms 
(EKGs), and radiographs (x-rays).

Maintain complete and detailed records of patients' 
health care plans and prognoses.

Recommend interventions to modify behavior 
associated with health risks.

Develop treatment plans based on scientific rationale, 
standards of care, and professional practice guidelines.

Detect and respond to adverse drug reactions, with special attention to vulnerable 
populations such as infants, children, pregnant and lactating women, or older adults.
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Dvs, hur ser det kvalitativa innehållet ut?Genom att detaljstudera de arbetsuppgifter som finns så kan vi också få vetskap om var vi kan använda automatiseringen till bäst nytta. Och vad är då bäst nytta? Jo där den förädlar vårdyrket, eller läraryrket eller polisyrket osv.Vilka arbetsuppgifter som du utför idag är sannolikt automatiseringsbara inom 10-20 år?



Ett förslag på åtgärder

1. Kartlägg arbetsuppgifterna.
2. Bedöm deras 

automatiseringsbarhet.
3a. Följ upp i 

utbildningsinstanserna.
3b. Förändra där behov finns.

Presentatör
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Detta vill jag göra!Jag tror alltså att arbetsmoment inom svensk vård behöver kartläggas och bedömas utifrån deras automatiseringspotential.Vissa arbetsmoment kommer vi att kunna släppa till ny teknik medan vi skall behålla andra.Samtidigt skall utbildningsanordnarna och arbetsgivarna ansvara för att tex undersköterskor får den tekniska kunskap som behövs för att de skall kunna arbeta med en vårdrobot om 10-20 år och inte bli ersatt av den.



Framtiden
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modell?

Avlast-
ning
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over
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Kom ihåg att lönearbetet är ett nytt fenomen i ett historiskt perspektiv. Frågan är därför relevant.Vad kan vi då säga om hur framtiden kommer te sig?Frågor: Om vi vill arbeta så kan vi följa det arbetsstudierna talar om för oss.  Fortsätta förberedelsen via arbetsmomenten.Men teknik kommer ställa frågan om hur vi vill ha det i framtiden. Vill vi jobba? Skall alla jobba? Om inte, vem skall slippa? Och vill vi försörja en del av befolkningen som aktivt valt att inte jobba? Skulle ni gått till jobbet idag om jag erbjudit er 18 000 per månad i medborgarlön? Om ni inte gått hit, skulle ni stannat kvar i sängen då?Slut del 1.



Tack!

Rapporten:

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/strukturomvandling.pdf

Kulturgeografipodden om Automatisering:

http://kulturgeografipodden.libsyn.com/

Foton: Pixabay, Malmö Tekniska Museum, onetonline.org, privata

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/strukturomvandling.pdf
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