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Förord 

Hållbar samhällsutveckling (HSU) är ett samverkansområde i Samhällskontraktet, ett 
strategiskt partnerskap mellan Eskilstuna kommun, landstinget i Sörmland, landstinget i 
Västmanland, Västerås stad och Mälardalens högskola. Det övergripande syftet med HSU 
är att i samverkan mellan högskolan, kommuner och landsting utveckla forskningsbaserad 
kunskap om sambanden mellan socialt, ekonomiskt, miljömässigt och kulturellt hållbar 
utveckling och därmed verka för en kompetenshöjning i regionen kring orters 
ändamålsenliga och hållbara platsutveckling. Verksamheten utgår från 
samhällsvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling och strävar efter flervetenskaplighet. 
Samverkansområdet omfattar olika sammankopplade projekt som forskning, 
forskningsbaserat utvecklingsarbete och kunskapsöversikter, liksom aktiviteter som 
utbildning, spridning av forskningsresultat både till kommuner, landsting och till andra 
aktörer, samt arbetslivsförberedande aktiviteter för studenter. Därvid bygger samverkan på 
ett ömsesidigt ansvar mellan parterna, med högskola, kommuner och landsting som 
jämbördiga parter. Den föreliggande rapporten är framtagen inom ramen för HSU. 
Rapporten är den tredje i en serie: Delrapport 1 Framtidens arbetsmarknad. En teoretisk 
kunskapsöversikt. (2015) Delrapport 2 Framtidens arbetsmarknad i massmedia (2015). 
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Sammanfattning 

Tidigare forskning visar hur digitalisering, globalisering och flexibilisering är fenomen som 
tillsammans är på väg att förändra arbetsmarknaden i grunden. Rapporten diskuterar hur 
arbetsgivare beskriver pågående och framtida förändringar för den regionala 
arbetsmarknaden i Sörmland och Västmanland.  

Materialet visar hur arbetsmarknaden kan beskrivas utifrån växande gränslöshet där 
framför allt unga människor rör sig mellan organisationer, branscher och yrken med färre 
begränsningar än tidigare. Vidare hur ökad användning av bemanningsföretag och 
deltidsanställningar påverkar kontinuitet och stabilitet både för arbetsgivare och för 
enskilda individer. Att bryta de begränsningar som arbetsmarknadens segregering utgör i 
dag, beskrivs som en framtida möjlighet till ökad rekrytering för regionens arbetsgivare.  

Förändringar i ungas beteende på arbetsmarknaden påverkar krav på ökad synlighet, här 
beskrivs utmaningar i att synliggöra hälsofrågor och personlig kompetens i arbetsgivares 
interna arbetsmiljö-, rekryterings- och belöningssystem. Vidare beskrivs användning av 
sociala medier som möjliga verktyg för ökad synlighet i relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. 

Stor rörlighet i bemanning beskrivs som en sårbarhet vad gäller kontinuitet och stabilitet 
i arbetsgrupper och i gränssnittet mellan organisation och kunder/brukare. Arbetsgivarna 
beskriver vidare ökad sårbarhet utifrån ökad exponering på sociala medier. Men den mest 
påtagliga sårbarheten beskrivs i materialet utifrån presumtiv framtida kompetensbrist i 
bristyrken. Utlandsfödda framställs som en potentiell säkerhetsventil på den regionala 
arbetsmarknaden, där arbetsgivarna har möjlighet att hitta sina framtida medarbetare.  
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Ett arbetsgivarperspektiv i regionen 

Digitalisering, globalisering och flexibilisering är fenomen som tillsammans är på väg att 
förändra arbetsmarknaden i grunden (Lindell, 2015). Flexibilitet och flexibilisering både 
utifrån arbetsgivares preferenser och efterfrågan på arbetskraft, men också utifrån 
arbetstagares syn på vad som är ett önskvärt arbetsliv, beskrivs som en successiv förändring 
på den svenska arbetsmarknaden liksom i resten av västvärlden (Bergström m.fl., 2007; 
Garsten, 1999; Zhang m.fl., 2015). Samtidigt visar forskning att unga människor1 i Sverige 
i dag alltmer har kommit att se självförverkligande, personlig utveckling och förändring i 
arbete och karriär som en rättighet snarare än en möjlig följd av hårt arbete, samt vidare 
hur meningsfullhet i arbetslivet framställs som viktigare än prestige och lojalitet till 
arbetsgivaren i traditionell mening (Parment, 2016). Fortsatt forskning kring frågor om 
lojalitet på och till arbetsmarknaden i relation till flexibilitet och tänkbara framtidsscenarier 
i syfte att försöka förstå flexibiliseringen av arbetsmarknaden och dess konsekvenser på 
individ-, organisations- och samhällsnivå efterfrågas såväl nationellt som internationellt
(Lindell, 2015). 

Vilka konsekvenser har pågående förändringar på den regionala arbetsmarknaden i 
Västmanland respektive Sörmland? Hur beskriver privata och offentliga arbetsgivare samt 
bemanningsföretag utmaningar och möjligheter kring förändringar på arbetsmarknaden? 

Målgrupp för materialinsamling i rapporten är arbetsgivarrepresentanter i privat och 
offentlig sektor liksom representanter för bemanningsföretag i regionen Sörmland och 
Västmanland. Målet med studien är att belysa och problematisera arbetsgivares 
beskrivningar av förändringar på den lokala arbetsmarknaden.  

Syftet med rapporten är att stärka regionens strategiska hantering av 
arbetsmarknadsfrågor. Men hjälp av rapporten ska de regionala, offentliga aktörerna kunna 
ställa sig relevanta frågor kring till exempel utbildning, samhällsbyggnad, insatser för att 
minska arbetslöshet och social hållbarhet. Materialet kommer även att kunna användas för 
vetenskapliga publikationer. 

                                              
1. Födda på 1990-talet (Parment, 2016). 
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Tidigare forskning om förändringar på den svenska 
arbetsmarknaden 

Digitaliseringen förespås ha långtgående effekter på samhället i form av ökande 
arbetslöshet, och digitaliseringens effekter drabbar i princip alla branscher och sektorer 
(Frey & Osborne, 2013; Fölster, 2014). Den befarade arbetslösheten kan kompenseras med 
politiska reformer och en utbyggd tjänstesektor (Fölster, 2015; Paulsen, 2010; Standing, 
2011). Digitaliseringen förutsägs dock påverka Sverige mer än andra jämförbara länder, 
eftersom Sverige har stor traditionell tillverkningsindustri med ett starkt exportberoende 
(Breman & Felländer, 2014; Fölster, 2014). Samtidigt finns en enorm potential i 
digitaliseringen, bland annat i möjliga produktivitetsökningar när marginalkostnader i vissa 
branscher närmar sig noll. Men potentialen i företagande och produktion riskerar att 
motverkas av framtida brist på kvalificerad arbetskraft (Breman och Felländer, 2014). 

Standing (2011) beskriver flexibiliseringen av den europeiska arbetsmarknaden som en 
konsekvens av finanskrisen från 2008 och framåt. Medan låglöneländerna fick en ökande 
del av arbetsmarknaden, pressades höginkomstländerna tillbaka. De upplevda kraven på 
ökad flexibilitet på marknaden tryckte ut konsekvenserna av den osäkra ekonomiska 
situationen från företagen till medarbetarna och deras familjer. Men förändringen mot en 
alltmer flexibel arbetsmarknad kan också beskrivas som en konsekvens av en pågående 
globalisering och digitalisering av arbetsmarknaden, då upplevda krav på anpassning hos 
företag och organisationer har genererat en ökande andel anställningar genom 
bemanningsföretag och andra former av flexibla anställningar (Bergström m.fl., 2007; 
Lindell, 2015; Standing, 2011, 2014). Arbetsmarknaden beskrivs därmed som alltmer 
upphackad och flytande, vilket påverkar yrkesidentitet och karriärmönster men också 
förändrade förutsättningar för organisering och ledarskap (Garsten, 1999).  

Vosko (2009) definierar heltid som en standard eller traditionell anställning, tillsvidare 
hos en arbetsgivare under längre tid samt med förmåner och rättigheter knutna till 
anställningen. Men den pågående förändringen på arbetsmarknaden kan beskrivas som en 
rörelse bort från den typen av anställningar och har i stället kommit att förskjutas mot 
flexiblare lösningar2 definierade av arbetsgivaren (du Gay m.fl., 1996; Vosko, 2009). En 
tidigare studie i Norden visar hur upplevd lojalitet mellan arbetstagare och arbetsgivare på 
den finska arbetsmarknaden minskar. Samtidigt beskrivs lojaliteten gentemot 
arbetsmarknaden i stort och den generella viljan att (löne)arbeta som låg i Finland jämfört 

                                              
2. På den svenska arbetsmarknaden steg andelen tidsbegränsat anställda från ca 12 procent år 1987 till ca 17 
procent år 2014 (Svenskt Näringsliv och LO, 2016). 
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med övriga länder i Europa. Författaren visar därmed på en problematik där stora grupper 
kan uppvisa en ovilja att anpassa sig till förändringar på arbetsmarknaden. I samma studie 
jämförs den svenska arbetsmarknaden där sysselsatta visar en större vilja att (löne)arbeta, 
men en lägre lojalitet gentemot enskilda arbetsgivare (Turunen, 2014). Parallellt visar Fejes 
(2010) en förskjutning över tid i hur ansvaret för arbetslöshet och utsatthet i flexibla 
anställningar på den svenska arbetsmarknaden alltmer kommit att förskjutas från ett ansvar 
för staten och arbetsgivarna till den enskilda arbetstagarens ansvar för sin egen 
anställningsbarhet. Därigenom flyttas fokus från strukturer och ansvaret läggs i stället på 
den enskilda individen. Samtidigt kan vissa grupper – så som exempelvis låg- eller ”fel-
”utbildade kvinnor, funktionsnedsatta, äldre och immigranter – beskrivas som särskilt 
utsatta för arbetsmarknadens flexibilisering (Acker, 2011; de los Reyes & Mulinari, 2007; 
Mulinari & Selberg, 2011; Standing, 2011; Vosko, 2009) 

Flexibiliseringen av arbetsmarknaden har också skapat ett ökat behov av flexibla 
arbetare, så kallat bemanningsanställda, sedan bemanningsbranschens inträde på den 
svenska arbetsmarknaden under 1990-talet (Bergström m.fl., 2007). Bemanningsbranschen 
omfattar i dag ca 1,5 procent av den arbetande befolkningen (Bemanningsföretagen, 2016). 
Men även anställningar på bemanningsföretag i Sverige skiljer sig från andra länder genom 
att anställningarna här enligt avtal i regel omfattar garantilön inklusive betald semester och 
att inhyrande arbetsgivare oftare har som ambition att behandla inhyrd personal som del av 
arbetsgruppen.3 Detta skiljer sig mot villkoren exempelvis i USA där bemanningsanställda 
i regel står utan lön mellan uppdrag och oftare skiljs från inhyrande organisations 
permanenta personal (Garsten, 1999). Internationell forskning om flexibilisering av 
arbetsmarknaden kan därför inte alltid användas för att förstå villkoren på den svenska 
arbetsmarknaden. 

Att hyra in personal genom bemanningsföretag och att erbjuda andra former av flexibla 
anställningar kan, beroende på perspektiv, beskrivas som både en risk men också en 
möjlighet för såväl den anställda individen som för inhyrande organisation, när gamla 
föreställningar om arbete och anställning utmanas. Å ena sidan kan en flexibel individ 
beskrivas som entreprenöriell och därmed som något av ett arbetsmarknadsideal, å andra 
sidan utarmar användningen av tillfälliga arbetare idén om den långsiktiga, stabila 
organisationen (Garsten, 1999).  

The spirit of large, bureaucratic organizational structures is still there. However, there are 
other elements, those of mobility, transcience and fragmentation, which also carry the 
potential to transform not only the nature and character of work and organization, but also 
the subjectivity of individuals within them. 
(Garsten, 1999, s. 616) 

  

                                              
3. ”Arbetstagaren ska tillförsäkras minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om 
han eller hon anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete. Undantag från kravet på 
likabehandling kan göras genom kollektivavtal. Lagen innehåller även regler om skyldigheter för kundföretag 
gentemot bemanningsföretagets anställda. De som arbetar hos kundföretaget ska få tillgång till gemensamma 
anläggningar och inrättningar där på samma villkor som kundföretagets egna anställda samt få information om 
lediga prov- och tillsvidareanställningar hos kundföretaget.” (Bemanningsföretagen, 2016) 
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Tillvägagångssätt 

Studien fokuserar på hur arbetsgivare i Sörmland och Västmanland beskriver möjligheter 
och utmaningar för arbetsmarknaden i regionen.  

Regionens fördelning av antal arbetstillfällen efter näringsgren följer fördelningen i riket 
i stort, men både i Sörmland och Västmanland finns en något större andel bygg-, 
tillverkningsindustri och handelsanställda. I regionen, liksom i riket i stort, arbetar en större 
andel kvinnor i offentlig sektor, så som i kommuner och landsting, medan en större andel 
män arbetar inom privat sektor, så som inom tillverkning och bygg. Inom livsmedels- och 
handelsföretag är könsfördelningen jämnare. Både Västmanland och Sörmland har en 
något större andel utlandsfödda än riket generellt (Regionfakta, 2016). 

Under våren 2016 genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer med arbetsgivare i 
Sörmland respektive Västmanland. Intervjupersonerna var arbetsgivarrepresentanter: 
verksamhets-, HR-chefer eller liknande positioner med överblick över den egna 
organisationens bemanningssituation (kallas arbetsgivarna i den empiriska genomgången). 
Två av respondenterna representerade industriföretag, en livsmedelsbranschen, en 
handelsbranschen, två landsting och två bemanningsföretag. De valda företagen tillhör 
antingen någon av regionens största arbetsgivare eller är underleverantörer till dessa 
(Regionfakta, 2016). Antal anställda varierar mellan ca 200– 7 000. Organisationerna valdes 
för att få en bredd i materialet, sett över flera delar av den regionala arbetsmarknaden. Varje 
arbetsgivare hade verksamhet antingen i Västmanland eller Sörmland, i båda regionerna 
eller hade huvudkontor antingen i Västerås eller Eskilstuna men verksamhet i en större del 
av landet.  

Varje intervju varade 50–90 minuter och spelades in. Intervjuerna transkriberades 
därefter. För analysen lästes de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger för att hitta 
gemensamma teman i materialet, vilka redovisas och diskuteras nedan. Rapporten avslutas 
med en diskussion kring hur intervjumaterialet kan förstås som utmaningar och möjligheter 
för regionen, mot bakgrund av tidigare forskning. 



      

Mälardalens högskola 9 

Röster från regionens arbetsgivare 

Intervjusvaren beskrivs nedan under följande rubriker: Rörlighet över arbetsmarknaden, 
Flexibilitet över dygnet, Bemanningsbranschen som arbetsmarknadens gummiband, Sociala 
medier, Ny generation – nya förutsättningar, Arbetsliv och privatliv och Den segregerade 
arbetsmarknaden. 

Rörlighet över arbetsmarknaden 

Flera arbetsgivare beskriver i intervjuerna arbetsmarknaden som allt rörligare. Människor 
rör sig alltmer mellan organisationer, mellan branscher men också mellan yrken, på ett sätt 
som tidigare inte gjorts. Förklaringen läggs i en ändrad inställning till arbetslivet, att 
människor vill vara eller beter sig mer flexibelt på arbetsmarknaden i dag än tidigare. 

Har man jobbat i tjugofem år och vi har till och med dem som är dubbelveteraner och det 
är inte heller riktigt den känslan jag får att om jag anställer nu, att de tänker sig att vara på 
[företagsnamn] hela sitt liv, utan man har en större önskan att faktiskt prova andra saker och 
man stannar inte på samma roll, på samma position lika länge, utan man har ett mer flexibelt. 
(Arbetsgivare industriföretag 2) 

För vi märker ju en del arbetskraft som vi förlorar, det är inte så att de går till våra 
konkurrenter. Det händer, absolut, men det är många som bara säger ”Nej, jag ska inte jobba 
med maskiner längre, nu ska jag bli reseledare eller nu ska jag jobba inom vården”. Man väljer 
något helt annat. (…) Om vi säger att folk lämnar oss för att till exempel bli polis, vi säger 
det, det kan inte vi konkurrera med, då spelar det ingen roll vad vi har för löner eller förmåner 
eller sådana saker, då handlar det om att de vill göra någonting annat i sitt liv. Människan vill 
bredda sig själv eller att man inte trivs. Ja, det kan vara vad som helst som gör att du väljer 
att annat yrke. 
(Arbetsgivare industriföretag 1) 

Denna rörlighet mellan organisationer, branscher och yrken beskrivs också som 
problematiskt av flera arbetsgivare. Hög personalomsättning i en organisation ställer krav 
på internutbildning, vilket är dyrt, men det sliter också på arbetsgrupper och chefer. 
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Vi har ganska lätt att rekrytera folk och sen utbildar vi dem väldigt mycket på [företagsnamn] 
maskiner och sen slutar de och går till [företagsnamn] eller någonting sådant, för de får bättre 
lön där än vad de har hos oss. Men sen kommer det nya maskiner och [företagsnamn] 
kommer inte att utbilda dem och då kommer de tillbaka till oss. Så det finns ett visst flöde i 
det här på det sättet och det är klart, det är tungt för oss att givetvis utbilda och vi plöjer in 
enormt mycket pengar i utbildning. 
(Arbetsgivare industriföretag 1) 

Sen är det också, det ställer också krav på vår egen organisation att ta in nya medarbetare 
kontinuerligt, för det krävs också träning och träning, vår egen organisation blir också till viss 
del ansträngd i det att behöva träna upp nya. 
(Arbetsgivare industriföretag 2) 

Och det blir ju en ond spiral som bara går djupare och djupare då eftersom det liksom… Ja, 
då slutar ju den personen, så vi pratar ju om väldigt mycket i dag att vi har en arbetsmiljö där 
det är studs in och studs ut. Och det är ju inte bra. 
(Arbetsgivare landsting 1) 

Rörligheten mellan organisationer, branscher och yrken påverkar givetvis olika branscher 
på olika sätt. Det finns också beskrivningar i materialet om hur rörligheten särskilt påverkar 
vissa grupper, där småbarnsföräldrar beskrivs som särskilt utsatta. 

Så det är olika, vad är bra tider? Många… Jag menar, ett kvällspass kan ju vara, för många 
som pluggar kan ju det vara perfekt. Och för en del är det ju katastrof. Har man små barn 
och gubben jobbar skift eller frun jobbar skift, då är det ju katastrof. 
(Arbetsgivare handel) 

Och på kollektivsidan så kan man i stort sett inte tacka nej till ett uppdrag, utan då leder vi 
och fördelar arbetet och talar om och sen tar vi naturligtvis hänsyn till barn på dagis, 
ensamstående och så vidare, men rent krasst så kan du inte tacka nej. På tjänstemannasidan 
kan du tacka nej. 
(Arbetsgivare bemanningsföretag 1) 

Några arbetsgivare beskriver en problematik där anställda inte rör sig mellan arbetsgivare 
sekventiellt, utan parallellt. En utmaning för dessa arbetsgivare är då att hantera anställda 
som arbetar för flera andra arbetsgivare, byter schema med medarbetare i andra 
organisationer eller till och med arbetar parallellt för en konkurrent, vilket i materialet 
beskrivs som problematiskt både för arbetsgivaren och den anställda. 

Alltså, utmaningen blir också att många ungdomar och många i den åldersgruppen kommer 
inte bara ha ett jobb, de har flera jobb. 
(Arbetsgivare restaurang) 
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För om vi säger så här, att om vi tar in någon på tio timmar, då hoppas ju vi att de kan ställa 
upp någonting extra. Men har de 20 timmar någon annan stans, svårt att få in dem något 
mer. Då har de ju ett annat jobb också. Så det är det som är vårat dilemma. (…) Till exempel 
[företagsnamn] är ju okej, alltså. Men inte att de jobbar på [företagsnamn]. Om de jobbar i 
[företagsnamn] eller de jobbar på [företagsnamn] eller om de jobbar på… ja, you name it. 
Men inte i samma bransch. Hur skulle en kund känna om de ena dagen går här och handlar 
och nästa dag så jobbar de på [företagsnamn]? Det här med lojalitet och det här. Det känns 
konstigt.  
(Arbetsgivare handel) 

Men denna rörlighet mellan arbetsgivare beskrivs också i materialet som något som kan ses 
som en möjlighet till nya sätt att se på kompetens. När människor alltmer rör sig mellan 
organisationer, branscher och yrken öppnas också för möjligheten och behovet av att 
organisera utifrån individens reella kompetens snarare än utbildning. Även synen på 
lönesättningskriterier påverkas när allt fler medarbetare har erfarenhet från andra 
organisationer, branscher eller yrken. Problematiken som beskrivs av några arbetsgivare är 
i stället hur människors reella kompetenser ska kunna kartläggas och dokumenteras på en 
alltmer rörlig arbetsmarknad. 

Till viss del stämmer det ju att man kan definiera viss kompetens som en benämning till en 
yrkesgrupp, men jag tror att för framtiden så kommer vi också behöva titta väldigt mycket 
mer på personlig kompetens. Och titta hur ska man bemanna utifrån det uppdrag vi ska lösa? 
Och vad är det för kompetenser vi behöver för att klara vårt uppdrag? Och då tittar vi mer 
på personlig kompetens också, och hur man också kan utveckla individers kompetens, och 
matcha behovet som uppdraget har. Och det som gör att vi inte är där riktigt i dag, det tror 
jag handlar om att man inte riktigt har de verktyg riktigt så att man kan hålla rätt på det här 
och ha en koll. 
(Arbetsgivare landsting 1) 

Ögonläkare, så har inte vi så stor nytta av det om vi ska skruva på en [företagsnamn-]maskin 
i sig, men personen har ändå med sig andra kompetenser som kan vara till nytta för oss. Hur 
ska vi värdera det? Där på det sättet blir lönesättningen mer komplex, för i dag värdesätter 
du inte bara… När du pratar om att ja, vi sätter en lön utifrån kompetens och prestation, 
men kompetensen är inte bara hur snabbt du kan skruva eller hur duktig du är på felsökning 
eller vad det nu är, utan det handlar också hur tar du emot kund och kan du möta kundens 
behov och hur snabbt kan du analysera och förstå? Det är så många sådana parametrar. Hur 
är det med dina kollegor? Kan du rycka in och göra annat? Det är mycket som går in i 
kompetens begreppet på ett annat sätt än det gjorde tidigare. 
(Arbetsgivare industriföretag 1) 
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Flexibilitet över dygnet 

Arbetsmarknadens flexibilisering beskrivs inte bara som en ny rörlighet över 
arbetsmarknaden. Även arbetsmarknaden i sig är under förändring från att i flera 
verksamheter befunnit sig i ett vardags- och kontorstidssamhälle till en ny rörlighet i tid och 
rum. Här beskriver arbetsgivarna hur de själva, men också samhället i övrigt, ännu inte är 
anpassade till nya krav på flexibilitet över årets alla dagar och veckans alla timmar. 

 

Om du tänker dig de här stora infrastrukturprojekten i Stockholm, som Förbifarten och dem 
här, där kommer maskinerna att gå dygnet runt och det ställer krav på att vi ska kunna serva 
eller reparera dygnet runt. Man får skilja på service och reparation, för servicen är ett planerat 
underhåll, men att vi ska kunna reparera dygnet runt och det blir ju nytt. Så har vi aldrig 
jobbat, vi jobbar inte skift ens.  
(Arbetsgivare industriföretag 1) 

Jour har vi i dag fast den räcker inte heller riktigt till och de här cheferna som är ute, de är 
fortfarande bara ute på dagtid och händer det något för vår konsult på natten, som jobbar 
nattskift, då måste vi kunna åka ut även då. Så att det är en utmaning för oss.  
(Arbetsgivare bemanningsföretag 1) 

Men det är klart att om någon medarbetare slutar tre på natten, de kommer inte hem om de 
inte har egen bil eller om de har moped. Det finns ingenting, så den servicen, alltså även om 
behovet inte är så stort nu, så tror jag att behovet kommer att bli mer och mer, alltså då 
menar jag bensinmackar och restauranger och vi märker att på nätterna, att det kommer in 
andra arbetsgrupper också, snickare som äter och ambulansförare, så kommunikation 
nattetid skulle jag säga är en potential att bli bättre i. 
(Arbetsgivare restaurang) 

Arbetsscheman som ska gå dygnet runt, året runt kan också få konsekvenser för 
möjligheten att erbjuda alla anställa heltider. För att verksamheten ska gå runt krävs 
deltidsanställda. 

Alltså, vi har ju ett dilemma. Vi har öppet sex till tjugotre alla dagar. Vi viker några dagar, en 
handfull dagar om året viker vi lite på tiden. Det är julafton, och sedan stänger vi lite tidigare. 
Vi behöver ju ha folk här när vi har öppet. Det gör ju att det är jäkligt svårt att få ihop heltid. 
Men vad kan vi ha? Av de här människorna, utan att… 30–40 stycken har vi nog på heltid. 
Och sedan är resten del då, i olika grad. 
(Arbetsgivare handel) 

Samtidigt sätter den svenska arbetsrätten gränser för flexibiliteten, vad arbetsgivaren har 
möjlighet att kräva av de anställda. 

Det här är ju ett led någonstans i tiden också att alla kunder, det är katten på råttan och råttan 
på repet, du vet. Lean Production och det blir bara tjatare och tajtare och tajtare och vi har 
också dygnsvila och helgvila och veckovila och allt sådant att ta hänsyn till. 
(Arbetsgivare bemanningsföretag 1) 



      

Mälardalens högskola 13 

Jamen, ensamarbete är inget man gillar. Nattarbete är inget man gillar heller och det är inget 
som finns i vår arbetsrätt i dag heller. Alltså det finns reglerat, men alltså det är väldigt hårt 
reglerat och nattarbete ska faktiskt, det ska helst vara samhällsfunktioner för att man ska 
jobba natt. Annars är det dispenser för både det ena med det tredje. (…) Alltså nu tycker jag 
att svensk arbetsrätt är rätt så bra, det är inte så, men det är klart att blir det för krångligt, då 
kan man ta upp en polack eller något i stället som inte omfattas av det på samma sätt och det 
vore ju synd för svensk arbetsmarknad. 
(Arbetsgivare industriföretag 1) 

Bemanningsbranschen som arbetsmarknadens gummiband 

Bemanningsbranschen som en aktör i arbetsmarknadens flexibilisering beskrivs i materialet 
som ett gummiband i arbetsgivarnas organisationer. Vid tillfälliga toppar är 
bemanningsföretagen ett sätt att klara bemanningen, men också ett sätt att slippa hantera 
överanställning och potentiella framtida uppsägningar. Bemanningsanställda kan också vara 
ett sätt att prova tillfälliga sätt att organisera utan att använda ordinarie personal.  

Vi har ganska länge jobbat med bemanningsföretag och framförallt i vår produktionsmiljö 
och det är kopplat till att vi har volym, det skiljer sig i volym i produktion, så vi behöver ha 
flexibiliteten i att också kunna ta in ett antal ganska många medarbetare över en 
produktionstopp för att sen kunna takta ner. Och det är klart att hur vår arbetslagstiftning 
också ser ut påverkar såklart, att vi inte vill riskera att behöva säga upp en massa medarbetare 
om vi skulle tappa volymer i Sverige.  
(Arbetsgivare industriföretag 2) 

Det är ju den flexibiliteten och just att man kan också vid någon form av extra insats, man 
kanske ska beta av någon särskild kö eller det har kommit något speciellt som man måste 
klara av. Eller att man kortsiktigt har ett högt vakansläge inom… beroende på någon 
situation. 
(Arbetsgivare landsting 1) 

Vi styrs ganska hårt av konjunkturer givetvis, vi är inom industrin, det går lite så och då 
kanske vi vet att nej, men nu kommer det att… Ja, det peakar nu, men det kommer att gå 
ner och då är det dumt att anställa någon, då är det bättre att hyra in någon som vi sen kan 
avveckla lättare eller också, ibland har vi velat prova organisatoriska lösningar på lite andra 
gränssnitt än vad vi har haft och då har det varit bra att hyra in den här kompetensen som är 
rätt i den organisationsetappen som vi provar och då har den personen rätt profil. Funkar 
det här, då kommer vi anställa någon med den profilen, men funkar det inte i den här 
etappen, då kanske det är någon annan profil vi behöver. Så har vi använt det också. 
(Arbetsgivare industriföretag 1) 

Bemanningsföretagen beskriver en förändring i användningen av deras tjänster. Dels 
används bemanningsföretaget mindre som rekryteringsbas tidigare, i stället förläggs 
anställningen till bemanningsföretaget även över sikt snarare än att gå över till den 
inhyrande organisationen.  
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Det var kortare uppdrag (förr) och större genomströmning av folk hos oss som gick över i 
anställning hos kund. Så ser det inte ut hos våra kunder i dag, i dag jobbar man med flexibilitet 
på ett helt annat sätt och man håller sina headcounts ganska strikt.  
(Arbetsgivare bemanningsföretag 1) 

Det handlar väldigt mycket om att i vissa perioder i alla fall att starta upp, när man ser att 
man får en stor order, att bemanna den med inhyrd personal gör att man har flexibiliteten 
att om det inte fortsätter att komma in orders i den omfattning som det gör just nu, så har 
man möjlighet att bemanna ner. 
(Arbetsgivare bemanningsföretag 2) 

Bemanningsföretagen har också kommit att ta över inhyrande organisationers ledarskaps- 
och HR-funktioner. 

Men med de LAS-regler vi har i Sverige i dag så kan det också bli väldigt mycket billigare när 
orderböckerna töms och man behöver snabbt ställa om i fabriken. Man får skicka hem 
konsulter på 24 timmar. (…)Det är vi som har rehab, vi tar alla sjuklöner, vi semesterplanerar 
åt dem, vi ersätter våra konsulter när de är sjuka. Så att vi garanterar kunden att hyr du in tio, 
så är det tio som står där. Och det är värt ganska mycket nu när man ser att också HR-
avdelningar slimmas och alltmer läggs ut på chefer, så att de inte hinner med det här, att hålla 
sig à jour och var kompetenserna finns och hur man hittar, om man är i tid och det ska 
drogtestas och det ska fås ut krim-utdrag och snabba puckar. (…) vi också har en chef på 
plats, för att kunna hantera konflikter eller arbetsmiljöfrågor. 
(Arbetsgivare bemanningsföretag 1) 

Bemanningsanställning beskrivs också som något positivt för den anställda: som ett sätt att 
skapa tillsvidareanställningar i stället för visstidsanställningar på arbetsmarknaden, men 
också som ett sätt att normalisera en rörlig arbetsmarknad.  

Ja, om jag ska försöka att sätta mig på individens sida och tänka och det är klart, om man 
fortfarande har en syn om att en traditionell anställning direkt hos en arbetsgivare är 
likhetstecken med trygghet, då har man inte det och om man känner sig otrygg i att vara 
konsult, då kan det vara en nackdel givetvis. Men i det stora hela skulle jag säga att 
bemanningsbranschen är ett smörjmedel på arbetsmarknaden och jag skulle vilja säga också 
att bemanningsbranschen tidigarelägger anställningar som i annat fall kanske inte hade 
kommit till eller hade de kommit till så hade de troligtvis varit visstidsanställningar. 
(Arbetsgivare bemanningsföretag 2) 

Nej, men alltså de är med på möten och de får julklapp och vi behandlar dem som om de 
vore anställda så. Vi har medarbetarsamtal med dem även om det inte blir lika formellt. Man 
måste ju ha det med sina, men vi försöker att inte skilja på det så mycket.  
(Arbetsgivare industriföretag 1) 
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Sen är ledarskapet, själva ledarskapet ägs inte av oss, så det är en utmaning, men 
arbetsledningen är ändå [företagsnamn] och där handlar det framförallt i produktionen, där 
handlar det väldigt mycket om säkerheten också och att ha det ledarskapet oavsett om man 
har en medarbetare som är konsult eller om man har en egen medarbetare, så är det samma 
regler och samma omtanke och samma policy som gäller och där tror vi att har kommit en 
bra bit på väg. 
(Arbetsgivare industriföretag 2) 

Samtidigt beskrivs inhyrning av personal som problematiskt på flera sätt för den inhyrande 
organisationen. På samma sätt som rörligheten på arbetsmarknaden innebär inhyrning från 
bemanningsföretag att arbetsgrupper och kunder eller brukare ofta möter nya ansikten.  

Det som är problemet, det är ju att det blir en brist i kontinuitet. Och att det blir en 
arbetsmiljöfråga också för omgivningen, alltså de som är fast anställda eller ordinarie 
personalen. Det är också en utbildningsfråga, eftersom vi har ett utbildningsuppdrag. 
(Arbetsgivare landsting 1) 

Vi och flera andra regioner och landsting har redan börjat med det här att försöka att jobba 
strategiskt och ta bort så mycket som möjligt av den här bemanningen, för det är inte alltid 
så bra för brukarena att ha tillfällig personal. 
(Arbetsgivare landsting 2) 

En annan problematik som beskrivs är risken för badwill: om inhyrd personal upplever 
tiden i organisationen som negativ kan det på sikt påverka den inhyrande organisationen.   

Att gå därifrån när man har varit inhyrd och gå därifrån och ha en dålig upplevelse, dåligt 
bemötande av kollegor. Det är absolut inte bra för det sprider, det ger en bild av oss som 
organisation som inte är positiv. 
(Arbetsgivare landsting 2) 

Sociala medier 

Användning av sociala medier är ett tema som återkommer i intervjumaterialet. Unga 
människors förtrogenhet med sociala medier skapar utmaningar för arbetsgivare att hantera 
relationer som alltmer utspelas i digitala sociala nätverk. Här beskrivs förändringar i 
beteenden på arbetsmarknaden som får olika konsekvenser för olika arbetsgivare. Yngre är 
exempelvis vana att lägga upp information om sig själva på sociala medier, vilket innebär 
att allt fler förväntar sig att i större utsträckning bli ”hittade” i stället för att aktivt söka 
arbete –vilket kräver fler insatser av rekryterare, framför allt i bemanningsbranschen. 
Digitaliseringen framställs samtidigt i materialet som ett fenomen som riskerar att utmana 
bemanningsbranschen. Eftersom bemanningsföretagen utgör ett gränssnitt mellan 
arbetsgivare och (tillfälliga) arbetstagare är ett möjligt framtidsscenario att detta fysiska 
gränssnitt ersätts av ett digitalt, vilket ställer bemanningsbranschen i en sårbar position. Här 
framställs den yngre generationen samtidigt som mer passiv och som potentiellt mer aktiv 
genom användning av sociala medier: 
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Vi ser ju på ett annat sätt hur folk söker jobb nu förtiden, man söker inte jobb på samma sätt 
nuförtiden som förr, utan nu vill man bli uppsökt, eftersom man har lagt in sitt CV överallt 
och vi har ju skolat folk att ”lägg in ditt CV hos oss och registrera ditt CV här” och så har 
det blivit en förväntansbild på att man ska bli uppringd. (…) Även om du inte har något jobb 
så vill du bli uppringd och det här ställer också krav på oss, att då måste vi ha resurser som 
sitter och ringer runt på folk, för folk söker inte längre, man förväntar sig att bli uppringd. 
(Arbetsgivare bemanningsföretag 1) 

Jag tror att man i mångt och mycket kommer kunna gå in själv på nätet, man kommer att 
kunna titta vad det finns för jobb, man kommer att skicka sin egen video direkt till en 
arbetsgivare och sen kan man kunna plocka upp videosnuttar och titta på och att det kanske 
finns att bemanningsföretagen finns kvar som länk, men vi är mer dem som tillhandahåller 
verktygen mer än någonting annat. 
(Arbetsgivare bemanningsföretag 2) 

Men sociala medier innebär också att både företag och chefer blir mer synliga. 
Användningen av sociala medier suddar ut gränserna mellan arbetet och privatlivet, vilket 
kan beskrivas som något positivt för arbetsgivaren, t. ex. genom möjligheten att nå anställda 
på fritiden genom information på Facebook. På så sätt kan sociala medier möjliggöra en 
direkt kontakt mellan chef och medarbetare för feedback och daglig kommunikation. 

Om jag är med i Facebook-gruppen och jag är med och gillar grejer och jag är med och 
berömmer människor, så det är ingenting, alltså jag kommunicerar egentligen med chef, med 
arbetsledare, med medarbetare, med alla. Så det är inte så att jag alltid går via chefen, att nej, 
jag ska bara kommunicera med henne och hon får ta resten. Nej, så vi breddar. Alltså vi 
breddar vårt ledarskap och försöker tala om för alla medarbetare att ni är välkomna till oss 
när ni vill, så det är en öppen-dörr-policy. 
(Arbetsgivare restaurang) 

Men sociala medier beskrivs också som problematiskt av arbetsgivarna. Här beskrivs sociala 
medier som en vattendelare mellan en äldre och en yngre generation, där den yngre 
generationens beteende ännu inte är anpassat till arbetsgivarnas verksamhet. 

De vill kunna sjukskriva sig på Facebook. Ja, fast du och jag är inte vänner på Facebook. Nej, 
men jag har en öppen profil, så du ser. Fast jag kan inte leta upp 1200 personer på Facebook 
varje dag. Jamen, nu gällde det här bara mig. Ja, fast det spelar ingen roll, du ska ringa in när 
du är sjuk. Alltså det är så mycket… Nej, det tar enormt mycket tid och kraft från en viss 
generation. 
(Arbetsgivare bemanningsföretag 1) 

De flesta som jobbar där är ju då 40 och de sitter inte och tar kort på sig själva dagarna i 
ända. Men hur ser det ut när alla i ett företag där många är tjugo? Hur ser det ut då? Vilka 
normer kommer de att skapa i arbetsmarknaden? Hur kommer vi att kunna påverka när inte 
vi är där och säger vad som vad vi tycker är rätt eller fel?  
(Arbetsgivare industriföretag 1) 
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Ytterst kan sociala medier också beskrivas som ett reellt hot mot den egna verksamheten. 
Lika lätt som positiv feedback och nyheter sprids över nätet, kan också negativ information 
om arbetsgivaren spridas med en knapptryckning. 

Det går jättefort, alltså jag skulle säga så här, det är därför vi jobbar så, för i dag är sociala 
medier, alltså samtidigt som det är, om man säger, det är väldigt positivt med sociala medier, 
jättebra, det hjälper oss i kommunikationen, men samtidigt är det livsfarligt också, du kan 
stjälpa ett företag så. 
(Arbetsgivare restaurang) 

Ny generation – nya förutsättningar 

Den yngre generationen beskrivs i materialet generellt som en grupp som ställer nya krav 
på arbetslivet. Flera arbetsgivare beskriver den nya generationen utifrån en problematik 
utifrån bristande lojalitet, bristande ambition eller som en ”curlinggeneration”. 

Jag gissar, men jag tror det har med lojaliteten att göra, alltså det känns som att dem som är 
mellan 20 och 30 eller 30 och neråt kanske jag ska säga. De är lojala mot sig själva. De är 
extrema individualister. Vill jag det här, då är det fine, vill jag inte, så gör jag det inte för 
någon annans skull. Så upplever jag det lite. 
(Arbetsgivare industriföretag 1) 

De (yngre) går inte till jobbet och går de till jobbet, så går de inte till jobbet i tid. De tycker 
att jag är ju här nu, vad spelar det för roll att jag var tio minuter sen? Ja, hela 
produktionsteamet fick stå i tio minuter och vänta på dig. Jamen, jag är här nu, nu kör vi. 
Eller jag har punka på cykeln, jag åker inte till jobbet i dag eller mamma är sjuk och hon kan 
inte skjutsa mig, så jag kan inte åka till jobbet i dag. Det är en jätteutmaning. Den har vi en 
jätteutmaning med. 
(Arbetsgivare bemanningsföretag 1) 

Och det märks i dagens arbetsmiljö. Och det säger ju många av de som då är lite äldre, de 
säger att ”Det här har vi aldrig sett förut”. Att man håller på med sin mobil eller man bara 
går förbi den där fulla papperskorgen. Man hjälper inte till att ta det här enkla för att få 
vardagen att flyta. 
(Arbetsgivare landsting 1) 

Det jag kan känna ibland, det är att ungdomarna, vi skämmer bort dem lite för mycket. Så 
jag menar, när man bor fortfarande hemma hos mamma och pappa och vi ringer och säger 
så här: Du, vi har fem sjuka, jätteförkylda, kan du komma in? Jag ska ut och fika med min 
kille. Eller: Jag ska ut och fika med min tjej. Alltså, hallå. Då bor man hemma och vi skämmer 
bort dem. 
(Arbetsgivare handel) 
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Det händer också att föräldrar ringer till oss och barnet är över arton år gammal, men 
föräldrarna ringer och sjukskriver och då brukar jag säga, men du din dotter är vuxen, hon 
måste ringa själv. ”Nejmän, nu är hon sjuk.” Ja, okej. Alltså det händer, vet du det, där 
mamma och pappa curlar fortfarande. 
(Arbetsgivare restaurang) 

Den beskrivna generationsförändringen får på olika sätt konsekvenser för arbetsgivarnas 
utmaningar vad gäller ledarskap och HR-funktioner. Dels behöver arbetsmiljöfrågor 
hanteras utifrån den nya generationens förutsättningar, dels behöver arbetsgivare utveckla 
nya sätt att se på kompetens och kompetensförsörjning, men också motsvara den yngre 
generationens rastlöshet eller entreprenörsanda. 

Kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågorna är ju absolut bland de största delarna som vi 
har att jobba med. Och just det där att få en arbetsmiljö som fungerar för morgondagens 
eller dagens arbetskraft. För värderingar och krav på den förändras. Vi ser det… Det som 
man tyckte var okej tidigare att jobba, om man ser i min generation att man tycker liksom att 
”Ja, men jag vill ha det på det här sättet”, det är inte riktigt samma, de behoven är annorlunda 
i dag. 
(Arbetsgivare landsting 1) 

Vi ser ju tendenser hos oss att man har mycket mer bråttom nu också. Man ska gå från den 
ena positionen till den andra, man ska utveckla sig, snabbt, snabbt, snabbt ska det gå och i 
stället för att verkligen skaffa sig en trygg grund och bas att stå på. 
(Arbetsgivare landsting 2) 

Jag har HR-bakgrund sedan långt tillbaka på andra företag och det jag ser är att den här 
generationen är mer orädd att prova något annat. Man är inte livstidsanställd på det sättet 
man kanske har varit. (…) det finns en annan typ av entreprenörsanda i den yngre 
generationen på något sätt, man vill inte sitta i en jättestor organisation som är trögrörlig. 
(Arbetsgivare industriföretag 2) 

Arbetsliv och privatliv 

Arbetsgivarnas beskrivning av den yngre generationen visar också på en förskjutning i 
synen på avgränsningen mellan vad som ska betraktas som arbetsliv och vad som ska 
betraktas som privatliv. Här beskrivs en något motsägelsefull bild, där den nya generationen 
å ena sidan uttrycker ett starkare behov av balans mellan arbete och fritid än tidigare 
generationer, men å andra sidan ska också arbetet vara en del i individens privata 
självförverkligande. 

Jag tror att det förutsätter man bara att man får på något sätt, en rätt lön, men sen handlar 
det mycket om den här balansen mellan arbete och fritid. Den är mycket mer uppe på 
agendan nu än om man tittar för bara 10-15 år sedan. (…) Man vill inte jobba 60 timmar i 
veckan och göra karriär så, utan man vill gärna utvecklas och få ett bra jobb, men man vill 
också kunna ha balans med arbete och fritid, vilket är jättesunt. 
(Arbetsgivare industriföretag 2) 
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Jag tror inte att det är så många som kommer jobba 60-timmarsveckor om man inte får riktigt 
bra betalt för det. Annars är det nog en rik fritid som är värd betydligt mer för de flesta. Det 
tror jag och lojaliteten kommer att sjunka. Det är jag övertygad om och det måste man 
hantera. 
(Arbetsgivare industriföretag 1) 

Man vill förverkliga sig själv och den här Maslows behovspyramid, den har nästan vänt på 
sig i vissa fall. Man har inte samma behov av den här tryggheten, som säg för femtio år sedan 
eller hundra år sedan, det känns som att den har tippat lite på ända, den pyramiden, att det 
är liksom jag, att jag vill förverkliga mig själv, att man kanske ser arbete som ett sätt att 
förverkliga sig själv.  
(Arbetsgivare landsting 2) 

Samtidigt beskrivs den nya generationen som intresserade av mer än sig själva, där ett större 
engagemang hos arbetsgivaren för exempelvis miljöfrågor blir viktigt: 

Det märker man på arbetsmarknadsdagar och så, så jag skulle säga att den generationen nu 
har ett större fokus på sustainability, värderingsgrund och så upplever jag. 
(Arbetsgivare industriföretag 2) 

Men diskussionen kring vad som ska betraktas som arbetsliv och vad som ska betraktas 
som privatliv kan också röra arbetsgivarens egna utmaningar utifrån ledarskap och HR. Här 
kommer exempelvis hälsan hos unga människor upp som ett tema i materialet. Nedan 
beskriver några arbetsgivare hur hälsan är en fråga som de alltmer måste uppmärksamma 
vid rekrytering och i sitt arbetsmiljöarbete i relation till den yngre generationen. Ett ökat 
fokus på (bristande) hälsa ställer arbetsgivarna inför nya utmaningar: 

Antingen har du en jättebra hälsa och tränar jättemycket, äter bra, sund, tränar flera gånger 
veckan och så har du de andra som inte gör någonting. Det är också mittendelen, de här 
lagom tror jag försvinner. Det tunnar ut på mitten och så har du två medvetna och 
omedvetna. (…) Jaha, ska vi i våra intervjuer nu då, förutom att vi har personlighetstest och 
tittar på kompetenser och meriter och så, ska vi börja göra syreupptagningstest då? Ja, det 
kanske vi ska göra. Ja och sen då, är det upptill individen på fritiden då att upprätthålla den 
här syreupptagningsförmågan? Ska man kolla den varje år och när den går under, vad gör 
man då? Är det en grund för uppsägning då att du inte klarar av ditt jobb längre för 
syreupptagningsförmågan är för låg?  
(Arbetsgivare industriföretag 1) 

Alltså, vi sätter ju in sådana åtgärder nu som sömnskola, alltså att lära sig sådana här basic-
saker som handlar… alltså, ska du jobba skift, ja men då kan du inte ta en sådan här shot 
med sådan här uppiggande innan du ska gå och lägga dig, det funkar inte. Eller… Alltså, det 
är mycket sådana här saker som verkar som man inte kan i dag. Och någonstans så har man 
kravet också på att det här ska funka. Att jag ska kunna gå och köra ett stenhårt träningspass 
och sen ska jag kunna sova så, pang bom. För jag ska börja jobba om sju timmar igen liksom. 
Och kroppen fungerar ju inte så här. 
(Arbetsgivare landsting 1) 
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Fokus på anställdas hälsa och den alltmer utsuddade gränsen mellan arbetsliv och privatliv 
påverkar också frågor som förmåner och hur arbetsgivare i framtiden ska locka anställda: 

Jag fick en fråga för inte så länge sedan om en sådan här IVF-behandling, alltså ett 
bruttolöneavdrag för en IVF-behandling och den är ju ganska digital. Jag menar, har man 
barn eller man inte vill ha barn, då är det inget problem, men den dagen du inte kan så är den 
ju värd så mycket. (…) Det är också en utsuddning av gränsen mellan vad är en förmån och 
vad är någonting jag jobbar med själv? Alltså om du tänker dig att du har en 
sjukvårdsförsäkring och skulle kunna plocka den. Ja, det är bra att jag kan gå och bli frisk, 
men det är också bra för arbetsgivaren att jag kommer tillbaka. Du suddar liksom ut hela den 
gränsen. 
(Arbetsgivare industriföretag 1) 

Den segregerade arbetsmarknaden 

Arbetsmarknaden som segregerad beroende på funktionshinder, kön och etnicitet kommer 
upp som teman i flera delar av intervjumaterialet. Den segregerade arbetsmarknaden 
beroende på kön och etnicitet beskrivs i delar av materialet som begränsande för vilka som 
är möjliga att rekrytera. I andra delar av intervjumaterialet beskrivs segregeringen som en 
potential att se bortom dessa begränsningar, för att i framtiden kunna vidga omfattningen 
av vilka som är möjliga att rekrytera.  

Men det finns exempel i intervjumaterialet där digitaliseringen beskrivs som en möjlighet 
att skapa arbeten där olika former av funktionsvariation spelar mindre roll än tidigare på 
arbetsmarknaden. 

Om vi tittar på de här stora kranbyggarna, du kan till och med vara rullstolsburen och faktiskt 
hantera ett kranlyft från ett kontrollrum. Så i och med vad vi säljer för produkter, vi vill ju 
hjälpa våra industrier och företag att automatisera mer och det handlar inte om att ta bort en 
massa jobb, snarare handlar det om att det kommer att skapa nya jobb, men vissa jobb 
kommer att förändras och det kommer ske även hos oss och det ser vi ju. 
(Arbetsgivare industriföretag 2) 

I materialet framställs också bemanningsbranschen som en kompetensmäklare som har 
möjligheten att se förbi funktionsvariation och fokusera på kompetens. Här beskrivs i 
materialet både digitala gränssnitt (t.ex. genom nätbaserade screeningverktyg, 
personlighetstester och kunskapstester), men också bemanningsbranschen i sig som 
gränssnitt eller mäklare mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

Återigen, vi säljer ju in en kompetens, så om vi har en person, att du ska vara 
elektronikmontör med truckkort och så råkar den här elektronikmontören med truckkort 
vara döv, så är det fortfarande kompetensen som de vill åt, men de vill inte ha 
arbetsgivaransvaret för den här personen, för de är livrädda för vad det innebär att ha ett 
arbetsgivaransvar över en döv person. Så jag tror att det handlar jättemycket om okunskap. 
De tar inte risken utan det är jag som gör det, men de behöver fortfarande kompetensen. 
(Arbetsgivare bemanningsföretag 1) 
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Det finns en annan del i bemanningsbranschen och som jag tror vi gör väldigt bra och som 
väldigt sällan kommer upp och det är att vi rekryterar och då pratar jag faktiskt för 
konkurrenterna också, att vi rekryterar utan att diskriminera på ett sätt som jag tror att vi är 
bättre än arbetsgivare generellt i Sverige. (…) Jag tror att det är lättare beslut att hyra in än 
att anställa och det gör också att många gånger, om det nu finns diskriminering hos 
arbetsgivare av olika anledningar, så är det ett sätt att faktiskt se till att det inte blir så genom 
att göra det lättare att ta in och prova. 
(Arbetsgivare bemanningsföretag 2) 

Arbetsmarknadens som segregerad beroende på kön och därmed kön om en begränsning i 
urvalet beskrivs i några intervjuer som problematisk ur rekryteringssynpunkt. 

Alltså tittar vi på industrin, så är det en utmaning överlag för både oss och vanliga 
arbetsgivare att attrahera tjejer. Många vill ha in tjejer/kvinnor i industrin, men det är svårt 
att attrahera. (…)Det finns ju olika kunder som gör olika egna initiativ när det gäller att få in 
kvinnor i industrin och det är svårt, det är jättesvårt. 
(Arbetsgivare bemanningsföretag 1) 

Vi har mjukat upp det lite till mer intresse och känsla för och betonar de mjuka värdena med 
kund och samarbete, grupptillhörighet och mindre skruv och mutter och hårda tag, liksom 
så och då får vi väldigt mycket fler kvinnliga sökanden och det är först när vi får de kvinnliga 
sökande som vi kan anställa dem. Finns de inte ens i urvalet, så kan vi inte. 
(Arbetsgivare industriföretag 1) 

Jag tror att om man pratar med KTH, så har väl de trettio procent kvinnor ungefär på sina 
ingenjörsutbildningar och då blir basen för låg också för oss att välja utav framåt. 
(Arbetsgivare industriföretag 2) 

Utlandsfödda, liksom kvinnor, diskuteras både utifrån problematik i materialet, men också 
som en lösning på framtida kompetensbrist. Problematiken formuleras främst som en fråga 
om kundernas eller brukarnas behov eller förväntningar. 

Vi har inte särskilt mycket invandrare heller, det är inte en sådan bransch. (…) Dels är det ju 
kunden i mångt och mycket och det är ett problem även för när vi pratar kvinnor. Man säger 
att den urtypiske kunden, det är en entreprenör, en äldre maskinägare som nog är… Jamen, 
det ska vara svenskt och det ska vara grabb, liksom killar. Alltså så och det märker vi att de 
tjejer vi får in, de får alltid bevisa sig lite för kunderna, men ofta så lyckas de, de har på 
fötterna, så de har inga problem att göra det, men man märker att de blir lite testade så ändå. 
(Arbetsgivare industriföretag 1) 

Det handlar så himla mycket om att språket är en extremt viktig del. Och jag vet att det har 
gjorts lite försök att hyra in sjuksköterskor från andra länder, men det är svårt. Det är 
jättesvårt med språket om de inte har, att man måste kunna ta sig till information och man 
måste kunna kommunicera med brukarna, det är hela tiden den här brukaresäkerheten också, 
men sen är det bara det en del av vår mängd av olika yrkesroller, så att ja, både ja och nej. 
Det kan både möjliggöra, men kan även vara svårt. 
(Arbetsgivare landsting 2) 
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Slutligen diskuteras utlandsfödda i materialet som en grupp som, precis som kvinnor i 
teknikföretag, står för möjligheter på framtidens arbetsmarknad.  

Ja, så tror jag också att urvalet ökar också av utlandsfödda, det tror jag, för att nu ser man, 
alltså dem som nu, alltså Sverige har tagit emot 160 000-170 000 nyanlända. Så det är klart 
att vi ser också det, det blir vår… urvalet ökar ju. 
(Arbetsgivare restaurang) 

Om man säger att man har ett rekryteringsbehov, om man har svårt att hitta personer, så kan 
det vara en jättestor möjlighet och en rekryteringsbas också, skulle jag säga. Och sen tycker 
jag också att vi som region ska jobba mer aktivt med de nyanlända som kommer hit och ta 
tillvara på dem också på ett bra sätt. (…) Hur ser vi till att attrahera fler kvinnor? Hur ser vi 
till att attrahera dem med utomnordisk bakgrund också? För det är där vi också ser att det är 
av vikt, för att kunna få en ännu mer dynamisk och mer effektiv organisation, för det finns 
forskning som visar på det också. 
(Arbetsgivare industriföretag 2) 

Men utlandsfödda beskrivs i materialet inte bara som en möjlighet att öka 
rekryteringsbasen. Utlandsfödda beskrivs också som en grupp som är arbetsvilliga och 
ambitiösa, i motsatts till svenskfödda ungdomar. 

Lägger vi sen på alla som kommer till Sverige och som kanske vill jobba med det här och 
kan jobba med det och tittar man rent, alltså personlighetsmässigt vad gäller kund och 
bemötande, så är det ofta man ser sådana som kommer till Sverige är extremt liksom 
öppenhjärtiga och måna och duktiga att fronta en kund. Det, upplever jag det som i alla fall. 
Så att det skulle vara kanon om vi hamnar där, men det tror jag tar lite tid. 
(Arbetsgivare industriföretag 1) 

Ja, men det är klart att det är viktigt att man kan språket när man ska jobba med människor, 
om man säger i människovården eller i människonära yrken, så att man kan kommunicera. 
Men å andra sidan så är ju också en mångfald av språkkunskap ett värde eftersom 
befolkningen har precis det också, som du säger. Men det är ju, att vi har personal som bara 
kan svenska och ingenting annat, skulle ju inte heller vara bra. Om man tänker på vilka är det 
vi ska möta i samhället och… Så att man får också se det som en tillgång.  
(Arbetsgivare landsting 1) 

Alltså ibland så ser vi en större seriositet hos utlandsfödda i arbetet än svenska ungdomar. 
Svenska ungdomar kan se det här som en transportsträcka i arbetslivet, vilket också är bra. 
Jamen, det är erfarenhet medan andra ser det som… Jamen, de ser det på dödligt allvar, att 
det här är mitt jobb. 
(Arbetsgivare restaurang) 
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Gränslöshet, synlighet och sårbarhet för arbetsgivare i 

regionen 

Nedan sammanfattas intervjumaterialet utifrån tre centrala teman: Gränslöshet, Synlighet och 
Sårbarhet.  

Gränslöshet 

I materialet beskrivs människors rörelse mellan organisationer, branscher och yrken med 
färre begränsningar än tidigare. Det innebär både risk för att anställda som arbetsgivaren 
satsat på ska lämna organisationen, men också att nya anställda bär med sig en större bredd 
av erfarenheter än tidigare. Denna gränslöshet i rörligheten mellan branscher, 
organisationer och/eller yrken påverkar stabilitet i arbetsgrupper, såväl som kostnader för 
introduktion och internutbildning. I någon intervju beskriver arbetsgivaren möjligheten att 
i stället för att diskutera fördelning av arbetsuppgifter beroende på yrke eller utbildning, 
diskutera fördelning av arbetsuppgifter beroende på personlig kompetens. Det som 
begränsar en sådan diskussion är bristen på tillgängliga verktyg för att kartlägga personlig 
kompetens.  

Att hyra in personal från bemanningsföretag innebär att gränserna för anställning men 
också ledarskap och HR-funktioner luckras upp. Genom att hyra in personal delas 
ledarskap och HR-funktioner mellan bemanningsföretaget och den inhyrande 
organisationen, vilket beskrivs som såväl en trygghet som en utmaning vad avser kontinuitet 
internt i organisationen och i gränssnittet mot kund/brukare.  

I intervjuerna beskrivs också hur gränser i tid luckras upp. Flera arbetsgivare beskriver 
utmaningar i att ställa om verksamhet till fler tider av dygnet än tidigare. Samtidigt beskrivs 
den svenska arbetsrätten som begränsande för att klara av att bemanna under dessa nya 
förutsättningar, vad gäller exempelvis nattarbete. Bemanning över fler av dygnets timmar 
och årets dagar skapar också utmaningar i att kunna erbjuda heltider till anställda. Här blir 
i stället en problematik att anställda inte kan klara sig på en deltid utan i stället behöver 
arbeta hos flera arbetsgivare.  

Unga framställs i materialet som en generation som efterfrågar snabba karriärvägar och 
möjlighet till självförverkligande på ett sätt som tidigare generationer inte gjort. Detta ställer 
krav på arbetsgivare att öppna interna karriärvägar för att behålla attraktiv personal. Yngre 
medarbetare beskrivs också som en grupp som är mindre intresserade av att arbeta övertid 
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än tidigare generationer. Samtidigt som de vill göra karriär kräver de balans mellan arbete 
och fritid. På så sätt kan unga samtidigt beskrivas som en generation som sätter gränser för 
vad de tycker är okej eller önskvärt i arbetslivet. 

Slutligen diskuteras den segregerade arbetsmarknaden som en begränsning men också 
som en potentiell framtida möjlighet att rekrytera utanför dessa begränsningar. Exempelvis 
beskrivs kvinnor som en brist i tekniska yrken medan män inte söker sig till kortare 
vårdutbildningar.  

Synlighet 

Ungas behov av självförverkligande suddar enligt några arbetsgivare alltmer ut gränserna 
mellan vad som ska betraktas som arbetsliv och vad som ska betraktas som privatliv. Här 
beskrivs arbetsgivarens engagemang i exempelvis hållbarhetsfrågor som viktigt för yngre 
medarbetare, men också möjligheten att genom arbetet erbjuda förmåner som berör 
anställdas privatliv. Anställdas privata hälsa beskrivs vidare i intervjuerna som en fråga som 
behöver synliggöras i dag av arbetsgivaren, på ett sätt som inte behövts tidigare. Några 
arbetsgivare beskriver hur arbetskraften blivit alltmer segregerad utifrån hälsoaspekter, där 
vissa grupper tar sin hälsa på mycket stort allvar medan andra inte bryr sig om sin hälsa alls. 
Några arbetsgivare beskriver dels hur de måste synliggöra hälsa i sina organisationer, men 
också dels hur hälsa är en fråga som skulle behöva synliggöras ytterligare i framtiden både 
vid rekrytering och som arbetsmiljöfråga. 

När människor i allt större utsträckning rör sig mellan organisationer, branscher och 
yrken krävs nya sätt att sätta löner och värdera anställda av arbetsgivarna. Att anställda bär 
med sig erfarenheter från andra organisationer, branscher och yrken beskrivs i materialet 
som en rörelse från undantag på arbetsmarknaden till normalisering. Därmed måste 
arbetsgivare också hitta former för att synliggöra och belöna erfarenheter från annat än den 
anställdas utbildning och yrke i den aktuella organisationen.  

Unga människor rör sig alltmer på sociala medier, vilket i materialet beskrivs som 
processer som både gör potentiella medarbetare och befintliga medarbetare mer synliga, 
men också mer osynliga. Ett exempel på synlighet är möjligheten till interaktiva veckobrev 
där alla anställda kan kommentera och gilla chefens inlägg. Exempel på osynlighet är att 
använda sociala medier i stället för arbetsgivarens interna eller officiella kanaler för 
kommunikation, exempelvis att sjukskriva sig på Facebook, men här nämns också trenden 
att tro sig vara synlig på sociala medier genom att inte aktivt söka arbeten utan förvänta sig 
att bli uppsökt av rekryterare.  
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Sårbarhet 

Anställdas rörlighet över arbetsmarknaden beskrivs i materialet främst som en potentiell 
sårbarhet för arbetsgivaren: att anställda som lärts upp i organisationen snabbt försvinner 
till konkurrenter eller till andra branscher eller yrken. Här beskrivs också en sårbarhet 
utifrån en potentiell framtida kompetensbrist när unga människor inte intresserar sig för att 
utbilda sig till eller stanna i bristyrken. Vidare beskrivs unga anställda generellt i delar av 
materialet som en källa till sårbarhet. Några arbetsgivare beskriver unga som individualister, 
som ointresserade av att göra det som krävs på arbetsplatsen och som bortskämda. 

Att hyra in personal från bemanningsföretag beskrivs i materialet som en säkerhet för 
att klara tillfälliga produktionstoppar eller vårdköer. Samtidigt beskrivs inhyrd personal, 
liksom stor rörlighet i bemanningen på andra sätt, som en sårbarhet både för kontinuitet i 
arbetsgrupper och gentemot kund eller brukare. Vikten av att behandla inhyrd personal väl 
och som en del av arbetsgruppen påtalas eftersom arbetsgivaren annars riskerar badwill, 
vilket också kan kopplas till sociala medier.  

Sociala medier beskrivs i materialet både som en möjlighet att skapa interaktion med 
medarbetare och som en säkerhetsrisk. Negativ information om företaget kan genom 
sociala medier spridas betydligt snabbare än tidigare. 

Kompetensbrist på arbetsmarknaden som potentiell sårbarhet beskrivs av flera 
arbetsgivare, samtidigt nämns utlandsfödda som arbetsmarknadens framtida 
säkerhetsventil. Vad gäller mångfald utmärker sig bemanningsföretagen4  liksom restaurang 
och handel som branscher eller arbetsgivare som kan erbjuda vägar in på arbetsmarknaden, 
både för utlandsfödda och människor med olika former av funktionsvariation. Men även 
övriga arbetsgivare beskriver att det är bland utlandsfödda kompetensen kan hittas i yrken 
där det finns risk för kompetensbrist. Vidare beskrivs utlandsfödda som en grupp som är 
lojala, har ambitioner, vill och kan arbeta på ett sätt som ungdomar födda i Sverige inte vill, 
kan eller gör.  

                                              
4. Bemanningsbranschen anställer enligt egen utsaga, 63 procent fler födda utanför EU än svenska arbetsgivare 
generellt (Bemanningsföretagen, 2016). 
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Sammanfattande slutsatser 

Studien visar att flexibilisering av arbetsmarknaden påverkar och påverkas av arbetsgivare i 
regionen på olika sätt. Inhyrning från bemanningsföretag och att erbjuda deltider är sätt att 
hantera ojämnhet i produktion och köer, men också ett sätt att anpassa verksamhet till nya 
förutsättningar på marknaden så som behovet av verksamhet över hela dygnet och över 
hela året. Rörligheten på arbetsmarknaden men också användning av anställda från 
bemanningsbranschen beskrivs i materialet både som en trygghet och som en utmaning vad 
avser kontinuitet internt i organisationen och i gränssnittet mot kund/brukare. Denna 
motsättning visar på dilemmat att som arbetsgivare samtidigt verka för ökad flexibilitet och 
ökad stabilitet i verksamheten (Garsten, 1999). Den successiva ökningen av deltider, genom 
dygnet-runt-verksamhet, kan i materialet vidare förstås som en utmaning både för 
arbetsgivare, individer och offentliga aktörer då det i förlängningen kan påverka 
infrastruktur men också behov av flexibel barnomsorg och ekonomisk otrygghet. Samtidigt 
visar tidigare forskning hur en utbyggd tjänstesektor (där arbetsgivarna från handel och 
restaurangbranschen sorterar) kan kompensera för minskad sysselsättning beroende på 
ökad digitalisering (Paulsen, 2010). 

För att klara behovet av rekrytering till bristyrken påtalas i materialet vikten av att 
överbrygga segregeringen på arbetsmarknaden. Insatser för att minska segregering 
beroende på kön, nationalitet och funktionsvariation kan också ses som viktigt för regionen 
för att successivt minska utsatta gruppers inlåsning i deltider. Exempelvis finns den lägsta 
andelen deltider på arbetsmarknaden inom bygg (8 %) och tillverkningsindustri (9 %), som 
också är de näringsgrenar som har högst andel män anställda (Svenskt Näringsliv och LO, 
2016). 

Liksom beskrivs i tidigare forskning, framställs unga i materialet som en generation som 
efterfrågar snabba karriärvägar och möjlighet till självförverkligande på ett sätt som tidigare 
generationer inte gjort (Parment, 2016). Oroande är beskrivningen av (grupper av) 
ungdomar som ointresserade, olojala eller oambitiösa – samtidigt som några arbetsgivare 
beskriver utvecklingen som en sund inställning till balans mellan arbetsliv och privatliv. 
Gränserna mellan arbetsliv och privatliv återkommer också i materialet, både vad gäller 
behovet av att kartlägga personlig kompetens och olika former av hälsoaspekter hos 
arbetssökande och anställda. Denna diskussion berör samtidigt integritetsfrågor i 
arbetslivet, vilket några arbetsgivare också tar upp. Integritet i relation till rekrytering och 
arbetsmarknad blir särskilt aktuell när ansvaret för arbetsmarknadsfrågor alltmer har 
kommit att diskursivt förskjutas till att röra individens ansvar för sin egen anställningsbarhet 
(Fejes, 2010).  
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Mångfald beskrivs i materialet som en möjlighet och en positiv utveckling för 
arbetsgivare i regionen. Utlandsfödda framställs i motsats till ungdomar födda i Sverige som 
en grupp som har ambitioner, som vill och kan leva upp till arbetsgivarnas förväntningar. 
Däremot används marknaden (kunder och brukare) som argument i intervjuerna för att 
beskriva ett motstånd mot att anställa utlandsfödda. I materialet uttrycks således en 
möjlighet till framtida mångfald i arbetslivet och integrering genom regionens arbetsgivare, 
men också en risk för en uppdelning i ”vi och dom” som fortsatt behöver belysas. 
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