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)|UIDWWDUSUHVHQWDWLRQ

6YHQ�%HUWLO�/LQGEORP,�är idag verksam inom 7H Företagspartner i Borås. Har arbetat med
arbetsmarknadskartläggningar, marknadsundersökningar, samt som projektledare och
personaladministratör vid dåvarande Televerket. Har ansvarat för och genomfört en konferens
på uppdrag av Reväst (Styrelsen för regional utveckling i Västsverige) på temat ”Arbete,
tillväxt och den nya ekonomin” samt även sysslat med arbetsmarknadsfrågor i stort. Har
studerat vid högskolan i Borås.

0DUJDUHWD�2XGKXLV� fil. dr och lektor i sociologi vid Högskolan i Borås. Disputerade 1999
på avhandlingen 9lJHQ�WLOO�MlPOLNKHW om arbetarrörelsens syn på arbete. Utöver sitt värv som
lärare i sociologi och arbetsvetenskap innefattar den fortsatta forskningen arbetslivsfrågor i
vid mening med särskild fokus på arbetets påverkan på människan. Anställbarhet, arbetets
individualisering och ohälsa är här viktiga begrepp och områden. Har också varit initiativ-
tagare till och projektledare för $L6, ett nätverk bestående av företagsledare och forskare vid
Högskolan i Borås, som ingår i det nybildade Centrum för Arbetsvetenskap.
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���,QOHGQLQJ

Vid mitten av 1800-talet var Sverige fortfarande ett jordbrukssamhälle. Av landets 3,5
miljoner invånare fick 80 procent sin försörjning genom jordbruket. Bara en tiondel av
befolkningen bodde i städerna. Årtiondena runt sekelskiftet kom ett avgörande genom-
brott för industrin. Produktionen övergick därefter alltmer från hantverk till att omfatta
industriella processer. I dagens urbana Sverige är endast några få procent av landets
knappa 9 miljoner invånare verksamma inom jordbruket, de inom industrin sysselsatta
har minskat från över 60 procent under 1960-talet till cirka 20-25 procent. Tjänstesek-
torn har samtidigt ökat i samma utsträckning som industri- och jordbrukssektorerna
minskat.

En viktig faktor för den industriella utvecklingen har varit den tekniska utvecklingen
som bidragit till allt effektivare produktionsmetoder. Utvecklingen har gått från taylor-
ismens starka hierarki, specialisering och arbetsdelning med särskiljandet av handens
och hjärnans arbete mot en arbetsorganisation präglad av en allt större mångkunnighet
och integration av skilda arbetsuppgifter på skilda nivåer. Mycket återstår dock innan
det stora flertalet företag och organisationer lämnat taylorismen bakom sig och över-
gått till dessa nya arbetsorganisatoriska modeller.

Arbetet anses allmänt utgöra grunden för ett samhälles välstånd. Samtidigt är arbetet,
förutsatt att det är rätt utformat, även grunden för individens möjlighet till utveckling
och växt. Arbetets utformning kan på så sätt förena produktivitetsutveckling och
mänsklig utveckling liksom tillväxt och livskvalitet. Detta kan uppnås genom att arbe-
tet organiseras på ett sådant sätt att individens ansvar och befogenheter ökar samtidigt
som det är intellektuellt stimulerande. Den ökade effektiviteten uppnås genom att indi-
videns motivation, engagemang och prestation i arbetet därigenom ökar. Detta innebär
att det kvalificerade och intellektuellt stimulerande arbetet är grunden för såväl den in-
dividuella välfärden som det allmänna välståndet (Allvin, 1997:11). Det skulle vidare
betyda att alla har ett gemensamt intresse av att utveckla arbetet på ett sådant sätt att
det motsvarar vad som brukar kallas 'det goda arbetet'.

Ett sätt för företagen/organisationerna att överleva på den idag hårt konkurrensutsatta
globala arenan är således att erbjuda medarbetarna det de vill ha - spänning, vänskap,
respekt, utveckling, inflytande och delaktighet. Vid en tidpunkt när förmågor som
självständighet, påhittighet och initiativförmåga framhävs som allt mer avgörande för
företagens fortlevnad och möjlighet att hänga med i de allt snabbare förändringarna i
samhället, blir det än viktigare att arbetsgivare och arbetstagare på alla nivåer tillsam-
mans arbetar för att utveckla arbetsplatserna i en sådan riktning att dessa förmågor ut-
nyttjas och tas tillvara.

I takt med arbetslivets omvandling finns risk för arbetskraftsbrist inom vissa sektorer
och yrkesområden. Jan Forslin och Mari Kira efterlyser därför i en studie (Vägval
2000) en syn på arbetsorganisationens utformning som innebär att mänskliga resurser
tas tillvara på ett sådant sätt att de kontinuerligt återskapas i stället för förbrukas; utan
att man för den skull gör avkall på verksamhetens framgångspotential. Även Margare-
ta Oudhuis framhåller i sin avhandling 9lJHQ�WLOO�MlPOLNKHW (1999) vikten av att arbetet
organiseras så att det bidrar till att utveckla de anställda. Detta görs genom att männis-
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kovärdet, rätten till inflytande och medbestämmande får större utrymme på våra ar-
betsplatser.

�����6\IWH
Syftet med denna rapport är att beskriva och problematisera framtidens arbetsmarknad
med utgångspunkt i begrepp som arbetsorganisation, arbetsmarknad, kompetens och
arbetstid. Syftet är vidare att ur ett nationellt och regionalt perspektiv genom vissa spe-
cifika exempel belysa såväl den privata som den offentliga sektorn.

Inledningsvis diskuteras begreppet arbetsorganisation.
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���%HJUHSSHW�DUEHWVRUJDQLVDWLRQ
Begreppet arbetsorganisation kan betraktas ur skilda perspektiv. Man skiljer mellan
RUJDQLVDWLRQ�i betydelsen "en grupp som samverkar för att nå kända mål i form av pro-
duktionsresultat eller framställda tjänster" och den löpande vardagliga RUJDQLVDWLRQHQ
av arbetet, i vardagslag kallad arbetsorganisation. Arbetsorganisatoriska modeller av
skilda slag finns inom alla företag, organisationer och förvaltningar och kan betraktas
som medvetna, producerande och levande system. Den för alla organisationer gemen-
samma resursen är människor.

Människor som samverkar utgör samtidigt komplexa och svårförutsebara system, vilka
inte låter sig beskrivas och behandlas på samma sätt som mekaniska system eller mas-
kiner programmerade genom datarutiner. Organisationssystem med sin utgångspunkt i
människor använder istället många gånger styrmedel som målformulering, idébildning
och kommunikation. 

Begreppet arbetsorganisation innefattar vidare enligt en studie från Arbetslivsinstitutet
(2000) följande faktorer:
6W\UPHGHO� detalj-, respektive målstyrning, samverkan
$UEHWVI|UGHOQLQJ� vertikal, horisontell
/HGQLQJ� centralisering, decentralisering
$UEHWVLQQHKnOO� kompetenskrav, påverkansmöjligheter, lärandemöjligheter

I flertalet moderna arbetsorganisatoriska modeller framhävs betydelsen av decentrali-
sering av makt, ansvar och befogenheter till individer och arbetsgrupper i den direkta
produktionen. Vidare ses rotation, mångkunnighet och integration av arbetsuppgifter
på såväl vertikal som horisontell nivå som en förutsättning för såväl den enskildes
möjlighet till utveckling och välbefinnande som för att nå en god lönsamhet i företa-
gen. Enligt en rapport från Näringslivsdepartementet har också företag med en decen-
traliserad arbetsorganisation cirka tre procent högre produktivitet än de som inte har en
sådan (Ds 2001:28). Det finns alltså en samband mellan en förnyelse av arbetsorgani-
sationen i riktning mot ökat ansvar och ökade befogenheter för arbetstagarna och hög-
re produktivitet.

�����$UEHWHWV�RUJDQLVHULQJ�L�IUDPWLGHQ
Som framgått ovan är arbetets organisering av stor betydelse för såväl verksamhetens
resultat som för arbetstagarnas välmåga och utvecklingsmöjligheter. Många arbetstag-
are upplever emellertid en avsaknad av delaktighet och inflytande över såväl arbets-
platsen i stort som det egna arbetet, kanske framför allt i stora organisationer inom den
offentliga sektorn. En av de stora utmaningarna består därför i att söka förena en
effektiv och lönsam produktion av varor och tjänster med arbetsvillkor som innefattar
ett ökat medinflytande och reell delaktighet för de anställda.

Ett honnörsord idag är flexibilitet. Begreppet flexibilitet kännetecknas av en viss otyd-
lighet genom att dess innebörd kan skilja sig åt beroende på om man utgår från före-
taget/organisationen eller den enskilde individen. Den fråga man dock kan ställa sig är
hur en arbetsorganisation som förenar företagens behov av flexibilitet (t ex i fråga om
arbetstider, arbetsinnehåll, lärande etc) och arbetsgivarnas behov av en flexibel,
effektiv och produktiv verksamhet kan se ut. Detta är en av de stora frågor som kan
resas. Eftersom det inte finns en enda modell som passar alla handlar det om att utgå
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från vars och ens förutsättningar och på så sätt söka hitta den modell som passar den
egna organisationen bäst.

Det är samtidigt viktigt att understryka den djupgående och tidskrävande process som
det innebär att genomföra organisationsförändringar. Det kräver en djup psykologisk
förståelse och insikt samt hänsynstagande till individens situation och många gånger
rädsla inför de förändringar som sker. Tas inte de anställdas oro på allvar kan situatio-
nen bli besvärlig och leda till stora problem för organisationen (Vägval 2000). Det
som är avgörande för hur man lyckas har visat sig vara om alla medarbetare varit del-
aktiga i förändringsarbetet eller ej (Brulin o Nilsson, 1997).

En annan viktig faktor att ta hänsyn till när man utformar sin arbetsorganisation är an-
passningen av arbetet till människan, så att individens arbetsförmåga kvarstår fram till
pensionsåldern. I takt med att allt fler forskningsresultat pekar på att det sätt arbetet är
organiserat på bidrar till stress och utbrändhet - som utöver mänskligt lidande orsakar
stora samhällsekonomiska förluster - tydliggörs behovet av att arbeta med dessa frå-
gor.

�����/HGDUVNDSHWV�EHW\GHOVH
Arbetslivets stora och snabba strukturförändringar, som ställer nya krav på flexibilitet
och kompetens, har som beskrivits ovan medfört att behovet av kreativa, engagerade
och motiverade medarbetare ökat inom såväl den privata som offentliga sektorn. Detta
innebär att även ledarskapets förutsättningar förändras. Den förnyelse av ledarskapet
som diskuteras idag utgår från att dess roll snarast består i att söka öka medarbetarnas
motivation och förändringsbenägenhet samt vara en part i en verksamhetsdialog med
alla medarbetare om visioner, mål och kvalitet. Framtidens ledarskap handlar således
inte längre om styrning och kontroll av medarbetarna, utan mer om att vara en coach,
en utvecklare med uppgift att skapa reella förutsättningar och att med gemensamma
värderingar som grund utveckla allas engagemang, kreativitet och ansvarstagande (Ds
2001:28). Uppbygganden av en arbetsorganisation som bygger på individens kunskap,
inflytande och delaktighet kommer därför att utgöra en av de viktigaste utmaningarna i
det moderna ledarskapet.
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���.RPSHWHQV�RFK�NRPSHWHQVXWYHFNOLQJ
�����.RPSHWHQV�L�RUJDQLVDWLRQHQ
De snabba och genomgripande förändringarna inom arbetslivet ställer alltså höga krav
på flexibilitet och kompetens. En ökad kompetens hos alla medarbetare har visat sig
vara av avgörande betydelse för att möta de allt hårdare krav som ställs på företag/
organisationer på en alltmer globaliserad och konkurrensutsatt marknad. System för
kompetensutveckling och informationsspridning synes därför vara ett avgörande inslag
i all verksamhetsutveckling.

�����+XU�GHILQLHUDU�PDQ�Gn�NRPSHWHQV"
Begreppet kompetens är svårfångat. Den kan i sin vidaste betydelse beskrivas som
”förmågan att klara de olika krav som ställs i en viss situation i en viss verksamhet”,
respektive "en arbetstagares handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation
eller sammanhang” (Leion, 1992). Ett annat sätt att beskriva begreppet är att det hand-
lar om medarbetarnas kunskap och skicklighet att utföra avsedda uppgifter. För att en
individ skall kunna utföra ett arbete på ett kompetent och yrkesskickligt sätt krävs
vissa baskunskaper som ofta är kopplade till formell utbildning. Därutöver behövs
dock företagsspecifika kunskaper, som i sin tur uppnås genom internutbildning eller
genom att 'gå bredvid' redan erfarna personer (Ellström, 1992).

Kompetensprocessen bygger vidare på att människor har förmåga att lösa de problem
som hör ihop med såväl individuell som gemensam produktion, att de har den uppfin-
ningsrikedom som behövs för att utforma erforderliga verktyg för sitt arbete och har
färdigheter som krävs för goda prestationer. Det viktigaste är att medarbetarna drivs av
ett behov av att göra dessa saker på ett kvalitativt bra sätt. I begreppet ingår emellertid
inte bara lärande och kunskap, utan också social förmåga och självförtroende, egen-
skaper som i sin tur ökar förutsättningarna för individen att ta egna initiativ och kunna
hantera olika påfrestningar och utmaningar på ett konstruktivt sätt (Vägval 2000). Ju
mer kompetenta vi är, desto större förmåga har vi till effektiv samverkan, och desto
lättare att reagera produktivt på de krav som arbetet ställer på oss.

�����.RPSHWHQVHQV�EHW\GHOVH�Sn�GHQ�Q\D�DUEHWVPDUNQDGHQ
Goda generella kunskaper hos medarbetarna har visat sig vara av stor betydelse för fö-
retagens förmåga att ta till sig ny teknik (Industriförbundet 1998) - en förmåga som
många gånger kan vara avgörande för företagens och organisationernas möjligheter att
utvecklas, berikas och överleva. Kompetensutveckling för alla utgör på så sätt ett vik-
tigt inslag.

Det har också visat sig att möjligheten till kompetensutveckling leder till trivsel och
tillfredsställelse i arbetet. När arbetet utgör ett instrument och en möjlighet där den
enskilde medarbetaren kan använda och utveckla sina kunskaper och färdigheter
skapas vidare en känsla av stolthet. En stolthet som gör fortsatta utmaningar i arbetet
önskvärda. Det är organisationerna som förser oss med arbetsuppgifter som i sin tur
ligger till grund för såväl möjligheten att utveckla den individuella kompetensen som
för de immateriella belöningar arbetet medför. Därav kompetensutvecklingens stora
betydelse för den enskilde individen.
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�����.RPSHWHQVXWYHFNOLQJHQV�XWYHFNOLQJ
Att ha en bred erfarenhet är således av stor betydelse för att man som medarbetare
skall kunna behärska flera olika arbetsuppgifter. I takt med att arbetslivet omvandlas
understryks vikten av att man i företag och organisationer inser betydelsen av att
bredda kompetensen så att man inte i hamnar i en kris då strukturförändringar uppstår.
Ett relativt vanligt sätt att möta förändringar är att åstadkomma en arbetsutvidgning
eller arbetsberikning i kombination med kompetensutveckling. Arbetsutvidgning kän-
netecknas av att den enskilde individen behärskar flera arbetsmoment av likartat slag.
Arbetsberikning innebär i sin tur att han eller hon åtar sig skilda arbetsuppgifter utöver
ordinarie tilldelade arbetsuppgifter, t.ex. planering, problemlösning och uppföljning.
Båda slagen är viktiga.

När det gäller personalutbildning fick, enligt SCB, år 2000 44 procent någon form av
utbildning; något fler kvinnor än män. Det framgår vidare att det framför allt är de
redan välutbildade som får kompetensutveckling. Om man ser till facklig tillhörighet
fick 34 procent av LO:s medlemmar, 60 procent av TCO:s och 66 procent av SACOs
medlemmar del av personalutbildning.

$QGHO�PHGOHPPDU�L�ROLND�IDFNOLJD�RUJDQLVDWLRQHU�VRP�InWW�SHUVRQDOXWELOGQLQJ
Procent

En övergripande slutsats av ovanstående diagram är vidare att arbetstagarnas personal-
utbildning är betydligt högre i dag än den var år 1986.

De tillsvidareanställda får mer personalutbildning än visstidsanställda. Det är också så
att de arbetstagare som arbetar heltid får mer personalutbildning än de som arbetar
deltid. År 1998 fick cirka 16% av de arbetstagare som arbetade mellan 1-19 timmar
per vecka vidareutbildning, medan siffran för dem som arbetade 20-34 timmar per
vecka var 34% respektive 48% för dem som arbetade 35 timmar eller mer (SCB
2000).
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Sammantaget får offentligt anställda som arbetar heltid och de som har högre utbild-
ning samt är i medelåldern mer personalutbildning än andra. Skillnaderna ur ett regio-
nalt perspektiv är samtidigt små. Det gäller även om man ser på personalutbildning ur
ett könsperspektiv.

�����)|UXWVlWWQLQJDU�I|U�YHUNVDPKHWVXWYHFNOLQJ�L�RUJDQLVDWLRQHQ
Att medvetet satsa på kompetenshöjning gör således verksamheten bättre ägnad att
möta omvandlingen av arbetslivet. För att bibehålla och utveckla verksamheten är det
vidare viktigt med en utökad samverkan mellan ledning och medarbetare vad gäller
allt från planering av verksamheten i stort, prognosverksamhet och resursfördelning
till innehållet i den enskildes arbete. För att alla samverkansmöjligheter skall kunna
realiseras måste dock vissa förutsättningar uppfyllas. En sådan förutsättning har i hög
grad med värderingar att göra.

Varje organisation har sin anda – som visar sig i dess värdesystem, föreställningar om
kunder, ägare, anställda liksom i val av organisationsstruktur. Medvetet eller
omedvetet påverkar t ex ledningens värderingar självuppfattningen hos medarbetarna.
Vid en positiv förstärkning innebär det en stärkt självbild hos de enskilda individerna
som i sin tur påverkar tron på dem själva, deras förmåga, samt möjligheter till
självutveckling i och utanför arbetet. Här finns en stor potential att utveckla såväl de
enskilda individerna som företagen/arbetsplatserna.

Den strukturomvandling som arbetsmarknaden genomgått och fortsatt genomgår har
inneburit att medan de nytillkomna arbetena ofta är högkvalificerade och tar tillvara
den kompetens och de kvalifikationer människor besitter, så synes detta många gånger
inte vara fallet vad gäller redan befintliga jobb. I och med att utbildningsnivån bland
svenska arbetstagare internationellt sett är hög finns här en stor potential att ta till vara
och bygga på för att utveckla även dessa jobb, återigenom kanske främst inom den
offentliga sektorn (SOU 2001:03).

Verksamhetsutvecklingen underlättas vidare med organisationsstruktur som bygger på
delaktighet och inflytande. Följande faktorer är speciellt viktiga:
• Att skapa DUHQRU för och ge WLG åt�GLVNXVVLRQ�RFK�UHIOHNWLRQ. För att kunna utveckla

en verksamhet har det visat sig nödvändigt att ge utrymme för reflektion över hur
verksamheten kan förbättras. Förutsättningen för detta skall vara inbyggd i arbets-
organisationen (t ex i form av arbetsplatsträffar, avdelningsmöten eller dylikt).

• Att upprätta en WYnYlJVNRPPXQLNDWLRQ mellan ledning och medarbetare
• Att ha ett JRWW�NOLPDW med utrymme för positiv och konstruktiv kritik, för synpunk-

ter och idéer
• Att se till att relevant LQIRUPDWLRQVIO|GH�L alla riktningar fungerar
• Att satsa på kontinuerlig NRPSHWHQVXWYHFNOLQJ
• Att DUEHWVXSSJLIWHU�LQWHJUHUDV längst ut i organisationen.

De genomgripande förändringar som arbetsmarknad och arbetsliv genomgått har också
lett till nya arbetsorganisatoriska modeller vuxit fram. Låt oss se något närmare på
detta.
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���$UEHWVPDUNQDG�L�I|UlQGULQJ���NRQVHNYHQVHU�I|U�RUJDQLVHULQJHQ�DY
DUEHWHW
Det arbetsorganisatoriska fältet har fått vidkännas radikala förändringar de senaste tio
åren. Förändringar som har påverkat företag, organisationer och förvaltningar inom
både den privata och offentliga sektorn. I nedskärningarnas spår och nödvändigheten
att behålla lönsamheten kom blickarna att riktas mot de nya managementstrategier
som inte bara tycktes vara vinnande produktionskoncept utan också syntes skapa
sunda och utvecklande arbetsvillkor.

�����1\D�DUEHWVRUJDQLVDWLRQVPRGHOOHU
Genom att Sverige under 1990-talets lågkonjunktur nödgades göra stora förändringar
inom arbetslivet blev Sverige något av ett drömland för nya managementmodeller. De
organisationsmodeller som marknadsförts har ofta haft sin hemvist i Boston, som är ett
kraftcentrum för organisationsutveckling. Vad Paris är för modet, Hollywood för filmen
och New York för bokförlagen är Boston för världens organisationsmodeller (Björk-
man, 2000). Utvecklingen medförde att fyra stora modeller dominerade svenskt arbets-
liv under 1990-talet. Det handlar om modeller som BPR (Business Process Reenginee-
ring), TQM (Total Quality Management), TBM (Time Based Management) och Lean
Production. Dessa modeller är till sin struktur uppbyggda kring rationalisering, effekti-
vitet och produktivitet. Det är inte bara inom näringslivet som dessa modeller har fått
starkt fotfäste idag. Även kommuner, landsting och statliga verk har anammat dessa
trender för att bli så effektiva som möjligt. Frågan om hur framgångsrikt detta varit
återkommer vi till längre fram. Nedan följer en beskrivning av dessa organisationsmo-
deller som med ett gemensamt namn benämnes magra organisationer.

�����0DJUD�RUJDQLVDWLRQHU
I spåren av de personalnedskärningar som genomfördes under 1990-talet har begrepp
som downsizing, slimmade, bantade och magra organisationer blivit mer allmänt före-
kommande. Magra organisationer handlar om gränssnittet mellan vad som ska utföras
och de resurser som står till förfogande. En verksamhet kan t ex avveckla en del aktivi-
teter genom s k 'outsourcing' för att enbart satsa på kärnverksamheten. I nästa steg kan-
ske man även minskar den kvarvarande arbetsstyrkan. Man vill göra sig av med 'fettet'
men behålla 'musklerna'. Just-in-time ingår ofta som en del av konceptet, dvs att mini-
mera lagerhållningen och låta efterfrågan styra produktionen för att på så sätt minska
lagerkostnader och kapitalbindning. Svårigheten synes ligga i att inte göra alltför kraf-
tiga neddragningar, vilket i så fall riskerar få negativa konsekvenser för både verksam-
hetens mål och syfte samt - inte minst - för personalen.

Det finns alltså ingen entydig definition av vad som i dagligt tal kallas mager organi-
sation. I den allmänna debatten har skillnaderna framförts av en rad olika arbetsmark-
nadsforskare och debattörer. Inom litteraturen möts man av begrepp som magra, anor-
ektiska, smärta, lagom och gödda etc. Lennerlöf och Barklöf (2000) talar om skillna-
den mellan mager och utmärglad å ena sidan och mager/smärt och resurssnål å den an-
dra. I den första beskrivningen handlar det om en ensidig satsning på ren neddragning
(downsizing), och i den andra om en utvecklingsprocess, som har till syfte att motver-
ka resursslöseri och effektivisera verksamheten.

När det gäller personalen och anställningsvillkoren ingår nya anställningsformer i kon-
ceptet; det handlar om att ha en kärna av fast personal kompletterat med korttidsanställ-
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da och inhyrd personal vid behov. Arbetsorganisationen bygger på lagarbete, jobbrota-
tion och en satsning på kvalitetsarbete direkt i produktionen.

Har det då varit möjligt att kombinera effektivitet och utvecklande arbetsvillkor för
medarbetarna med hjälp av dessa nya modeller? För många är detta det troliga svaret.
Samtidigt har det i början av 2000-talet blivit alltmer uppenbart att arbetena i vissa fall
inte blev så goda eller utvecklande för arbetstagarna som man trott, i varje fall inte
generellt (Barklöf, 2000:8). En orsak synes vara att den magra organisationen blivit
alltför mager. De konsekvenser i form av ohälsa detta medfört återkommer vi till
längre fram i rapporten.

Som framgått ovan ingår inhyrd personal i det nya verksamhetskonceptet. Etablering-
en och den starka framväxten av bemanningsföretag kan därför ses som ett svar på den
förändrade arbetsmarknaden. Hur ser då utvecklingen inom bemanningsbranschen ut?
Och vilken roll spelar bemanningsföretagen?

�����%HPDQQLQJVI|UHWDJHQV�LQWUlGH�Sn�DUEHWVPDUNQDGHQ
De bemanningsföretag som idag finns på den svenska arbetsmarknaden etablerades
under 1990-talet. Denna del av den nya arbetsmarknaden har vuxit och verkar fortsätta
växa i omfattning. Det står klart att bemanningsföretagen har kommit för att stanna
och att de i framtiden sannolikt kommer att utgöra ett betydande inslag på den svenska
arbetsmarknaden, framför allt inom vissa delar. Förmodligen  kommer de att spela en
allt viktigare roll för vissa grupper som idag har svårigheter att få fotfäste på arbets-
marknaden, såsom arbetstagare av utländsk härkomst och den äldre arbetskraften. De
har i vissa fall blivit ett av de viktigaste ”redskapen” för integration och rörlighet.

Offentliga arbetsförmedlingar tillkom år 1902 i Helsingborg och Göteborg och var ett
medel för att motverka den strukturarbetslöshet som fanns vid denna tid. Syftet var att
hjälpa de arbetstagare som hade mist sitt arbete. Att staten år 1948 övertog det totala
ansvaret för förmedling av arbetskraft bidrog till svårigheter för andra aktörer att utöva
förmedling och rekrytering av arbetskraften inom åldersgrupperna 16-64 år. Under
första hälften av 1990-talet öppnades dock i samband med den avreglering som då
ägde rum möjligheten för bemanningsföretag att utöva förmedling av dessa tjänster.
Bemanningsföretag är sålunda att betrakta som privata arbetsförmedlingar. I takt med
att företag, organisationer och förvaltningar har en trängd ekonomi och därmed svårig-
heter att tillsvidareanställa arbetstagare har bemanningsföretagen blivit en möjlig väg
att "öppna dörren” till arbetsmarknaden.

Inom branschen har det under senare år skett en utveckling genom olika fusioner såsom
när Manpower i slutet av 1990-talet övertog det svenska företaget Teamwork respektive
när Proffice år 1998 införskaffade Västsvenska Handelskammarens uthyrningsverksam-
het. Genom att Sverige som framgått dock inte har någon längre tradition när det gäller
att hyra ut arbetstagare omfattar bemanningsbranschen hittills endast 0.5% av
arbetskraften, medan cirka fyra-fem procent arbetar inom denna bransch i länder som
Holland och Storbritannien. (Se vidare bilaga om bemanningsbranschen).

�����1lUELOG�DY�GDJHQV�EHPDQQLQJVI|UHWDJ
Bemanningsföretagens positiva framtidssyn grundar sig på att det finns och fortsatt
kommer att finnas behov av ett stort antal anställningstyper; på att företag, organisatio-
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ner och förvaltningar behöver stöd att utföra vissa arbetsuppgifter, alltifrån några tim-
mar i veckan till heltid under en längre period. Genom bemanningsföretagens flexibla
organisationsform ges just möjligheter att erbjuda olika kombinationer av arbetstider.
En annan faktor som kan bidra till bemanningsföretagens fortsatta utveckling har att
göra med att det ur ett företags perspektiv är kostsamt att anställa och rekrytera nya
arbetstagare (engångskostnad vid annonsering, urval, utbildning mm). Vid en tillsvida-
reanställning är kostnaden av mindre vikt, men kan vid kortare anställningar vara pro-
hibitiv.

Andra anledningar till att företag vänder sig till bemanningsföretag kan vara att det upp-
står behov av korttidsanställningar vid oväntade situationer, som då den ordinarie ar-
betskraften blir sjuk, går på utbildning eller när det uppstått en vakans och tillsättningen
skall ha sin gång. I detta läge åtar sig bemanningsföretaget att stå för kostnaden kring
rekryteringen. Dessutom har det hyrande företaget ofta större möjlighet att snabbt få tag
på rätt kompetens till rätt arbetsuppgift. En ytterligare aspekt har att göra med att det är
kostsamt för företag, organisationer och förvaltningar att säga upp sina arbetstagare när
det sker förändringar på arbetsmarknaden. I ett sådant läge kan bemanningsföretagen
utgöra en buffert.

Den ökade anställningstryggheten enligt lagar och avtal har vidare inte bara lett till ökad
efterfrågan på bemanningsföretagens tjänster, utan också till att allt fler arbetstagare sö-
ker sig dit. Att kunna erbjuda bra anställningsvillkor, liksom kompetensutveckling,
kommer också för bemanningsföretagen att bli allt viktigare för att kunna behålla och
locka till sig ny personal. På så sätt får man också än större förutsättningar att
tillhandahålla för företagen och organisationerna rätt arbetskraft.

Ett annat område som allt mer kommit i fokus under senare år och som i hög grad hän-
ger ihop med ovan beskrivna förändringar inom arbetsmarknaden är olika aspekter av
tid och arbetstid. Nedan diskuteras därför arbetstidens utveckling ur ett antal skilda as-
pekter.
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���7LG���DUEHWVWLG�±�ROLND�XWYHFNOLQJVOLQMHU
Detta avsnitt tar förhållandevis stort utrymme i rapporten. Det hänger samman med att
arbetstiden på ett antal skilda sätt visat sig vara en viktig faktor för såväl den enskilde
individen som för företag/organisationer och samhället i stort. Möjligheten att själv kun-
na påverka arbetstidens längd och förläggning verkar exempelvis ha en avgörande bety-
delse för om välmående eller ohälsa uppstår.

�����$UEHWVWLGHQ
I början av 2000-talet har skilda aspekter som hör ihop med tid kommit att spela en
större roll. Det är framför allt kopplingen till stress och ohälsa och behovet av återhämt-
ning som stått i fokus. Med facit i hand kan vi se att 1990-talets neddragningar i många
fall lett till ökad arbetsbelastning och till minskade möjligheter att varva ned och få möj-
lighet till återhämtning. Sambanden mellan stress, arbetsbelastning och ohälsa förmed-
las via en långvarig obalans mellan vila och arbetsinsats, dvs kroppen hinner inte få
tillräcklig vila mellan arbetspassen. Om detta pågår under alltför lång tid reagerar
kroppen negativt. Slutpunkten är att hon eller han går ”in i väggen”, "blir utbränd” eller
får andra kroppsliga sjukdomar. Det har även visat sig att en alltför stark tidspress
skapar ett ”tunnelseende” som i motsvarande grad minskar möjligheten att utveckla ett
”alternativseende”. Enligt Ellström (2000:150) leder detta i en förlängning till försäm-
rade möjligheter till ett mer utvecklingsinriktat lärande. En alltför långt driven tidsratio-
nalisering är på så sätt kontraproduktiv för såväl företag och organisationer som för en-
skilda individer.

Dessa frågor kommer att tas upp till ytterligare diskussion i slutet av rapporten. Hur ser
då utvecklingen ut vad gäller arbetstider och arbetstidsmodeller? Låt oss börja med att
se på skilda former av arbetstidsmodeller.

�����$UEHWVWLGVIOH[LELOLWHW�RFK�Q\D�DUEHWVWLGVP|QVWHU
Under det senaste tre årtiondena kan man i Sverige skönja en ökande tendens vad gäl-
ler införande av nya arbetstidsmodeller, med målet att uppnå en ökad flexibilitet för
såväl företag, organisationer och förvaltningar som för medarbetarna. Att arbetstids-
flexibilitet mer och mer kommit i fokus beror på att anpassning av arbetstiderna till
efterfrågan på tjänster och service utgör ett viktigt konkurrensmedel respektive är ett
svar på ställda medborgarkrav på offentlig sektor. Arbetstidsflexibilitet kan ur
företagens perspektiv uppnås på olika sätt, bl a genom användning av tillsvidare-
anställningar, deltidsanställningar, projektanställningar respektive av egenföretagare.
Arbetsgivarna och de fackliga organisationerna har tillsammans nyckeln till utvecklan-
det av dessa system (Svenskt Näringsliv, 2001). Huvudmotiven bakom införandet av
de nya arbetstidsmodellerna kan i stort hänföras till ekonomiska faktorer men även till
individernas önskemål och införandet av ny teknik. Ur medarbetarnas perspektiv har
införandet av skilda arbetstidsmodeller inneburit möjligheter att genom ett större urval
av arbetstidsalternativ få ett reellt inflytande över arbetstiden och dess förläggning.

�����6NLOGD�DUEHWVWLGVPRGHOOHU
Olika arbetstidsmodeller har sålunda skapats i syfte att såväl stärka medarbetarnas in-
flytande och delaktighet över sin egen arbetstid som för att tillgodose företagens behov
att anpassa arbetstidens längd och förläggning till företagets/organisationens situation.
När man förändrar arbetstiden är det därför av stor vikt att se till att personalförsörj-
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ningen och anställningsvillkoren utformas så att de blir till gagn för både alla,
företaget och dess anställda likaväl som kunder etc.

Det finns ett antal skilda arbetstidsmodeller/lösningar att välja mellan för att uppnå
önskad flexibilitet och tillgodose alla parters krav och behov. Två exempel på detta är
de lösningar man valt i Västsvenska Fotolaboratoriet, Herrljunga och på Södra Älvs-
borgs Sjukhus (SÄS) - se bilagor sist i rapporten. En ytterligare aspekt av arbetstiden
som kommit alltmer i fokus är dess förläggning.

�����$UEHWVWLGHQV�I|UOlJJQLQJ
Arbetstidens förläggning har att göra med var och när man arbetar. När det gäller tid-
erna finns en stark koppling till kollektivavtalens fasta förläggning av arbetstiden som
exempelvis till fabriksanläggningen mellan kl 07-16, till ICA-butiken med sina väl-
kända öppettider eller till tjänstemännens kontorsarbetstid mellan kl 08 - 17.

Under 1990-talet ökade emellertid variationen i hur man förlade sin arbetstid. En orsak
till detta är det ökade inslaget av nationella och internationella kontakter - mellan indi-
vider men också i nätverksform. I takt med de många förändringar som företag, organi-
sationer och förvaltningar ställs inför i samband med arbetslivets omvandling, innebär
det att arbetstidens förläggning även kan ske på annat håll än vad vi normalt tänker oss.
Konkret  innebär det att arbetet exempelvis kan utföras växelvis i arbetslokalen, hemmet
och/eller i bilen/på tåget.

Dessa förändringar innebär å ena sidan att medarbetarnas möjligheter att styra sin ar-
betstid och varifrån man arbetar har ökat, men å andra sidan också risken att drabbas
av olika typer av övertid.  Innan utvecklingen och förekomsten av skilda former
övertid och förtroendearbetstid presenteras och diskuteras ges en definition av
arbetstidsbegreppet.

�����'HILQLWLRQ�DY�EHJUHSSHW�DUEHWVWLG
Inledningsvis ges en definition av begreppet arbetstid ut såväl företags- som
medarbetarperspektiv.

0HGDUEHWDUSHUVSHNWLY )|UHWDJVSHUVSHNWLY

övertid

produktion

förberedelser

produktions stopp

betald frånvaro

"kafferast"

middagsrast
tvättning o. dyl.

resor till och från arb

Källa: Council of Europe (1983). +RXUV�RI�ZRUN��&RPSDUDWLYH� VWXG\��(YROXWLRQ�DQG�3URVSHFWV� s 24. Ur Isidorsson:
6WULGHQ�RP�WLGHQ (2001).

produktionstid

borta
från
hemmet

inkomst

ordinarie
arbetstid

erbjuden
arbetstid betald

arbetstid

på arbets-
platsen
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Vad som kan noteras är de skilda synsätten på vad som inbegripes i begreppet arbets-
tid beroende på vem man utgår ifrån. En intressant jämförelse är skillnaden mellan av
den anställde nedlagd arbetstid och de timmar företaget får ut som ren produktionstid.
Det synes vara en onödigt stor diskrepans. En naturlig följdfråga blir därför: Går det
att få till stånd ett närmande mellan dessa två tidmått? Att förlägga delar av arbetstiden
till hemmet och/eller tåget kan möjligen vara en framkomlig väg för vissa grupper,
men det behövs fler alternativa vägar som bör prövas för att komma åt den stora
diskrepans som idag råder. Här står arbetsmarknaden och regelverkat inför ytterligare
en utmaning.

�����8WYHFNOLQJ�DY�YHFNRDUEHWVWLGHQ
Det är värt att notera att arbetstidsmönstren påverkas av de beslut som våra folkvalda
representanter åstadkommit via lagstiftning. Det finns ett klart samband mellan lag, kol-
lektivavtal och individuella anställningskontrakt. Arbetstidsbegreppet delas vidare upp
i dagarbetstid, veckoarbetstid, årsarbetstid eller livsårsarbetstid. Arbetstiden styrs av ar-
betstidslagen (SFS 1982:673). Lagen i sig är dispositiv, vilket betyder att den kan ersät-
tas med kollektivavtal. Sådana avtal finns på stora delar av den svenska arbetsmarkna-
den. Enligt SCB var medelarbetstiden för de heltidsanställda arbetstagarna 37,3 timmar
per person och vecka år 1999.

Enligt SCB arbetar vidare ca 52 procent av arbetstagarna 40 timmar per vecka, medan
11 procent arbetar mer och 37 procent mindre än 40 timmar per vecka. (Se tabell). Eg-
na företagare och personer som är sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ingår
inte.

7LPPDU .YLQQRU 0lQ 7RWDOW
  1 - 29    388 000    108 000    496 000
30 - 34    287 000      49 000    336 000
35 - 39    273 000    206 000    479 000
40    687 000 1 151 000 1 838 000
41-    152 000    256 000    408 000
Summa 1 787 000 1 770 000 3 558 000

Källa: Konjuniturinstitutet (2000).

Enligt dessa siffror arbetar elva procent mer än 40 timmar i veckan. Vid en ínternatio-
nell jämförelse visar det sig att man i Sverige arbetar förhållandevis mycket. Om vi ser
till metallindustrin var årsarbetstiden år 2000 för Tysklands del 1542 timmar att jäm-
föra med Sveriges 1765 och Storbritanniens 1778 timmar. Storbritannien ligger något
högre än Sverige, medan båda dessa länder ligger avsevärt mycket högre än Tyskland
(Isidorsson, 2001).

Utvecklingen de senaste åren i Sverige visar samtidigt att många arbetstagare på grund
av bl a produktivitetskraven fått längre istället för kortare arbetsdagar. Många gånger
sker det genom s k dold övertid respektive förtroendearbetstid, vilket vi återkommer till.

Låt oss emellertid börja med att studera den betalda övertiden.
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�����%HWDOG�RFK�REHWDOG�|YHUWLG
Hur förekomsten av betalt övertidsarbete fördelar sig i relation till facklig tillhörighet
för såväl heltids- som deltidsanställda visas i nedanstående tabell.

7DEHOO��$QWDO�DQVWlOOGD�������nU��HIWHU�N|Q��IDFNOLJ�RUJDQLVDWLRQ�RFK�I|UHNRPVW�DY
|YHUWLG�PHUWLG�PHG�HUVlWWQLQJ��cUVPHGHOWDO�������$.8�

Kön Samtliga          Därav med
Facklig anställda          övertid med mertid med
organisation                                                       ersättning                   ersättning*
Båda könen      %                                %
LO 1 494 099          95 586    6, 4 13 292    0,9
TCO 1 005 491          85 043    8,4   7 710    0,8
SACO    381 302          34 450    9,0   2 124    0,6
Övriga      81 422            9 207  11,3      345    0,4
Ej anslutna    732 396               57 498     7,9                8 007    1,1
Summa 3 694 710         281 783    7,6 31 479    0,9
* Avser personer med deltid.

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Som framgår arbetar knappa nio procent av de anställda övertid/mertid. Det visar sig
också att det framför allt är de heltidsanställda som arbetar över. Det betalda mertidsar-
betet är däremot närmast försumbart. Vidare framgår att procentuellt sett arbetar något
fler bland de TCO- och SACO-anslutna betald övertid jämfört med LO-grupperna.

När det gäller de könsmässiga skillnaderna visar samma undersökning att fler män än
kvinnor arbetar betald övertid. För de TCO-anslutna männen är siffran 11,7 procent och
för SACO-männen 10,7 procent, medan andelen LO-anslutna män som arbetar betald
övertid uppgår till 9,4 procent. För kvinnorna är motsvarande siffror betydligt lägre. Här
ligger de SACO-anslutna kvinnorna högst med sina 7,3 procent, TCO-kvinnorna följer
efter med 6,5 procent medan LO-kvinnorna ligger relativt lågt med 3,1 procent. Det är
dock samtidigt så att andelen med betald mertid är högst bland LO-kvinnorna. Siffran
uppgår här till 1,3 procent. Sammantaget är också, knappast förvånande, den betalda
mertiden totalt sett högre för kvinnor (1,4 procent) än för män (0,3 procent).

Det skall dock samtidigt påtalas att det är svårt att få ett riktigt grepp om den reella före-
komsten av betald övertid och mertid. Vissa undersökningar tyder på att andelen är be-
tydligt större än vad som framgår av ovanstående tabell. Det är därför viktigt att vara
medveten om den osäkerhet som tycks råda.

Det är trots allt en betydande andel av de anställda som arbetar betald övertid. Hur ser
det då ut när det gäller den s k dolda övertiden?

�����'HQ�GROGD�|YHUWLGHQ
Att synliggöra den dolda övertiden synes vara viktigt med tanke på att socialförsäk-
ringssystemet ansträngs allt hårdare på grund av sjukskrivningar mm, vilket i sin för-
längning är kostsamt för såväl företag som samhälle. Någon entydigt klar förklaring till
varför sjukskrivningarna ökat så kraftigt i Sverige jämfört med andra länder finns inte.
Både medicinska, sociala och regelverksmässiga förklaringar torde finnas. En tänkbar
faktor, bland flera andra, är den ökade dolda övertiden. Den dolda övertiden orsakas
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bland annat av att många anställda av olika skäl anser sig nödgade att arbeta utöver den
ordinarie arbetstiden; under kvällar och helger, såväl i hemmet som på arbetsplatsen.
Dold övertid innebär alltså att arbeta övertid utan att denna tid tas ut i form av ersättning
- ekonomisk sådan eller i form av ledighet. Övertiden blir därför inte heller registrerad
som övertid.

Enligt den tidigare redovisade undersökningen ser det obetalda övertids- och mertidsar-
betet ut för år 2001 enligt följande:

$QWDO� DQVWlOOGD� ������ nU�� IDFNOLJ� RUJDQLVDWLRQ� RFK� I|UHNRPVW� DY� |YHUWLG�PHUWLG
XWDQ�HUVlWWQLQJ��Årsmedeltal 2001.

Facklig organisation Samtliga anställda                  Övertid/mertid utan ersättning
Båda könen                                                                                                               %
LO 1 494 099   4 851         0,3
TCO 1 005 491 27 289         2,7
SACO   381 302 25 973         6,8
Övriga     81 422   4 525         5,6
Ej anslutna   732 396                                                   33 904         4,6
Summa 3 694 710 96 542         2,6

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Enligt tabellen framgår att det obetalda övertids/mertidsarbetet framför allt verkar vara
utbrett bland de SACO-anställda. Närmare 7 procent har dold övertid, medan samma
siffra för de LO-anslutna endast uppgår till 0,3 procent. Om man lägger samman det
betalda och obetalda övertids- och mertidsarbetet skulle enligt dessa siffror drygt 11
procent av de anställda ha betalt eller obetalt övertids- och mertidsarbete, en
förhållandevis måttlig andel.

Vad som då kvarstår att diskutera är förtroendearbetstiden, som också kan antas
medföra en stor andel dold övertid.

�����)|UWURHQGHDUEHWVWLG
Under 1990-talet har ett ökande antal arbetstagare fått förtroendearbetstid. Förtroende-
arbetstid innebär att arbetstagaren fått förtroende att själv disponera sin arbetstid. Hur
många som omfattas av förtroendearbetstid är svårt att avgöra. Förmodligen är det en
avsevärd andel. Enligt en SIF-studie har så många som 1/3 eller 100 000 SIF-medlem-
mar förtroendearbetstid (Isidorsson, 2001). Det ger åtminstone en indikation på andelen
arbetstagare som omfattas. En av anledningarna till att förtroendearbetstiden verkar vara
relativt omfattande är sannolikt att man på så sätt kan tillgodose företagens behov och
behov utifrån verksamhetens villkor samtidigt som man kan tillmötesgå den enskilde in-
dividens önskan att styra sin arbetstid. Att en anställd ges förtroende över sin arbetstid
innebär inte att denne själv ensidigt kan bestämma över sin tid. Det sker vanligen via
regelbundna mål- och uppföljningssamtal med närmaste chef. Dessa samtal fyller en
viktig funktion och har stor betydelse för hur förtroendearbetstiden fungerar. Viktigt att
påpeka är också att när en individ övergår från fast arbetstid (veckoarbetstid 40 timmar)
till förtroendearbetstid så sker också en förändring och förbättring av löneförmånerna.

De anställda som åtnjuter förtroendearbetstid talar positivt om den ökade friheten, om
ansvaret, men också om pressen att prestera resultat. Att själv avgöra hur länge och på
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vilket sätt man skall arbeta kan ha ett avsevärt pris, nämligen att man får svårt att skilja
mellan arbetstid och fritid (Dahlgren mfl, 2001). En förutsättning för att ett egeninflyt-
ande över arbetstiderna ska fungera i praktiken är därför att man har en någorlunda
rimlig arbetsbelastning och ej alltför långa arbetsdagar eller helgarbete.

Hur kan då arbetstiden komma att se ut i framtiden? Vad finns det för tankar?

������$UEHWVWLGHQ�L�IUDPWLGHQ
En möjlighet att uppnå arbetstidsflexibilitet till gagn för både företag och enskilda
individer skulle vara att göra det möjligt för företagen att låta antingen enskilda
medarbetare eller hela verksamheten variera veckoarbetstiden under en längre period.
Såväl Svenskt Näringsliv som TCO har varit inne på en sådan lösning. Priset för detta
skulle t ex kunna vara en arbetstidsförkortning. En annan tänkbar väg vore att bryta
dagens kollektiva arbetstidssystem och övergå till mer individinriktade system. Det
skulle kunna innebära att enskilda överenskommelser träffas mellan företag och
individ, där man kopplar samman den nya fasta månadslönen med sådant som arbetets
innehåll, omfattning, längd, förläggning, övertid, restid etc (Kommunförbundet, 1999).

I samband med att arbetstiden blivit mer gränslös för allt större grupper av arbetstaga-
re - vilket av många upplevs som positivt - är det som framgått ovan av största vikt att
också dess faror uppmärksammas. Det handlar om att upprätthålla gränsen mellan ar-
betstid och fritid, att värna återhämtningsperioderna, att hitta sätt att balansera arbets-
tagarnas behov och önskemål mot företagets, organisationens och förvaltningens verk-
samhet med sina krav på tillgänglighet, produktivitet och flexibilitet. Sammantaget
ställer det stora krav på ett ledarskap som förmår se till att den enskilde upprättar en
vettig balans mellan arbetstid och fritid.

Upprätthålls inte denna balans riskerar ohälsa att bli konsekvensen. Nästa avsnitt kom-
mer därför att fokusera ohälsan i arbetslivet och dess utbredning. Dessutom diskuteras
vissa möjliga orsaker till den stora ökning av långtidssjukskrivningar som ägt rum de
senaste åren.
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���2KlOVDQ�L�DUEHWVOLYHW
Ett resultat av den omvandling som arbetsmarknaden genomgått de senaste åren är att
antalet sjukskrivningar och anmälda arbetsskador stigit kraftigt sedan slutet av 1990-
talet. Diagnoser som depression, utbrändhet och reaktion på svår stress har nästan
fördubblats de senaste fyra åren.

SACO har nyligen presenterat en rapport om chefers arbetsvillkor och arbetsmiljö
(Westerberg, 2001). Studien belyser ledare inom stora och medelstora företag och myn-
digheter, omfattande 42 000 män och 17 000 kvinnor. 80 procent av ledarna anser sig ha
för mycket att göra och 70 procent måste avstå från en välbehövlig lunch en till två gån-
ger i veckan. Att arbeta övertid och utföra arbetsuppgifterna i bostaden var likaså van-
ligt. Dessutom uppgav drygt hälften av de tillfrågade att arbetsuppgifternas mångfald
bidragit till att man har svårigheter att ha ett socialt liv vid sidan av arbetet. Ledarna
anser sig vidare sakna tillräckligt socialt stöd. I förlängningen påverkas därigenom
produktiviteten och verksamheten på ett negativt sätt.

Speciellt allvarlig är att den kraftiga ökningen av antalet långtidssjukskrivna. Endast
ökningen i sig kostar samhället 25 miljoner kronor om dagen. Nedanstående diagram
visar utvecklingen de senaste elva åren.

Källa: RFV

Som framgår var antalet långtidssjukskrivna år 2000 över 90 000. En siffra som bara
fortsatt stiga. I slutet av år 2001 är sjukfallen uppe i närmast ofattbara 110 000. Det
visar sig också att det framför allt är kvinnor som drabbats även om tendensen gäller
både män och kvinnor. Skillnaderna mellan könen verkar dessutom ha ökat alltmer ju
längre fram i tiden vi kommer.

Som nedanstående tabell visar är löntagare som arbetar inom sjukvård, utbildning,
polis och annan verksamhet inom den offentliga sektorn hårdast drabbade. Egenföre-
tagare  och anställda inom statlig sektor ligger på ungefär samma nivå, medan man
klarat sig bättre inom den privata sektorn. Detta är en indikation på att behovet av
nytänkande är störst inom den offentliga sektorn.
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$QWDO� IDNWLVNW� KHOnUVVMXNVNULYQD� RFK� I|UWLGVSHQVLRQHUDGH� nU� ����� I|UGHODGH� Sn
DQVWlOOQLQJVVHNWRU������ L� I|UKnOODQGH� WLOO� I|UYlQWDW�DQWDO� �GH� IULVNDV� I|UGHOQLQJ��
100 innebär att faktiskt antal är lika med förväntat antal.

Källa: RFV. Ur +DQGOLQJVSODQ�I|U�|NDG�KlOVD�L�DUEHWVOLYHW. SOU 2002:5, s 92.

Påpekas kan också att kvinnor har högre frånvaro än män inom såväl den offentliga som
privata sektorn även om skillnaden är mest påtagligt inom offentlig sektor. Intressant
nog hade dock år 1990 de kvinnor som arbetade i offentlig sektor lägre sjukfrånvaro än
de som arbetade inom den privata sektorn. Det synes därför som om förändringar,
däribland neddragningarna under det senaste decenniet, drabbat de offentliganställda
kvinnorna i högre grad än de privatanställda. När det rör näringslivet visar det sig vidare
att andelen sjukskrivna ökar med antalet anställda i företagen. Högst andel sjukskrivna
har sålunda företag med över 500 anställda, medan småföretagare har lägst andel
sjukskrivna. Vilka slutsatser kan då dras av detta? Möjligen att man bör sträva mot
mindre storskaliga verksamheter och istället satsa på mindre enheter. Även om det är
svårt att uttala sig om i hur hög grad det skulle påverka sjuktalen, är det en viktig faktor
att uppmärksamma och ta hänsyn till när man utformar strategier för att komma till rätta
med ohälsan.

Vilka ytterligare sätt finns det att förstå ohälsans grunder?

�����6WUHVV�L�UHODWLRQ�WLOO�DUEHWVOLYHWV�RPYDQGOLQJ
Forskning visar att företags, organisationers och förvaltningars omvärldsmiljö har bli-
vit alltmer komplex. Internationaliseringen med en ökad konkurrens på en global
marknad samt den snabba utvecklingen av IT och annan teknik innebär ett ökat tryck
på företag och anställda. Har man inte fått rätt redskap för att hantera denna utveckling
kan det ge upphov till stressrelaterade och arbetsrelaterade skador.

En av de viktigaste faktorerna har sannolikt att göra med den neddragning av personal
som skett de senaste åren, utan att organisationen i övrigt förnyats. Det gäller i allra
högsta grad de kommun- och landstingsanställda kvinnorna, som fått bära en stor
börda under lågkonjunkturen. En annan härmed sammanhängande orsaksfaktor har att
göra med införandet av organisationsmodeller som i många fall gått över gränsen från
att vara magra till att bli utmärglade. Konsekvenserna härav ser vi sannolikt idag. Ett
helt annat skäl till förekomsten av arbets- och stressrelaterade skador hos den enskilde
individen är den s.k. ”honungsfällan", där individen så attraheras av arbetets
utmaningar att han/hon arbetar för mycket och för länge men samtidigt negligerar
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symptomen på ohälsa. Detta skulle också kunna ses som en konsekvens av att normer
och regler för arbetets utförande gått från kollektiva lösningar mot individuella – utan
att ha nått ända fram.

�����$QVWlOOQLQJVIRUP�RFK�RKlOVD
Att det finns ett samband mellan flexibilitet och ohälsa i arbetslivet konstateras av fle-
ra arbetsmarknadsforskare. Det visar sig exempelvis att individer med tidsbegränsad
anställning i högre grad än tillsvidareanställda upplever hälsoproblem i form av trött-
het, håglöshet, olustkänslor eller mag- och ryggont. Den nya ohälsan uppstår för ”just-
in-time-arbetskraften” när de utsätts för kombinationen av lösa förbindelser, mer kon-
kurrensinriktad miljö och mindre socialt stöd. Sammantaget ger detta upphov till för-
ändringsstress, ångest samt känslomässiga, sociala och kroppsliga problem (Arbete
och hälsa, 2000).

Hur kan då ett hälsosamt arbetsliv se ut? Ett arbetsliv som är så utformat att det såväl
skapar lönsamhet i företagen/organisationerna som utvecklande och stimulerande ar-
betsvillkor för den enskilde individen? Vilka fallgropar finns och hur skall man kom-
ma tillrätta med dem?
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���'LVNXVVLRQ
Som framgått av den nyligen publicerade rapporten� +DQGOLQJVSODQ� I|U� |NDG� KlOVD� L
DUEHWVOLYHW, SOU 2002:5, är kostnaden för långtidssjukskrivningarna och förtidspensio-
neringarna i färd med att urholka samhällsekonomin. Att komma tillrätta med dessa
problem är därför synnerligen viktigt.

Men vad är då hälsa? Inom företag, organisationer och förvaltningar kan man se hälsa
som ett tecken på att såväl organisationen, gruppen som den enskilde arbetstagaren 'mår
bra' och når sina uppsatta mål. För att företagen/organisationerna skall uppnå mål som
effektivitet, produktivitet och lönsamhet är det således nödvändigt att arbetet organise-
ras på ett sådant sätt att det understödjer medarbetarnas hälsa och välmåga. Det innebär
att arbetsmiljö och arbetsorganisation samverkar på ett sådant sätt att de anställda upp-
når tillfredsställelse, engagemang och utveckling i arbetet.

Många är alltså idag mer utsatta för stresspåverkan i arbetslivet än tidigare. Orsakerna
till varför det blivit så kan diskuteras. En av dem har med all sannolikhet med de
kraftiga nedskärningarna under 1990-talet att göra. Nedskärningar som drabbade både
näringslivet men kanske framför allt offentlig sektor. Det betyder att man i många fall
skapat en alltför slimmad organisation. Om man då samtidigt delegerat ansvar och fört
ner arbetsuppgifter till de anställda längre ner i hierarkin - som i sig är ett mycket
positivt sätt att skapa mångkunnighet - har i många fall vare sig befogenheter eller till-
räckliga resurser i form av tid och utbildningsinsatser ställts till förfogande. Organisatio-
nen har helt enkelt varit alltför slimmad. Får man ökat inflytande och ansvar men inte
tillräckliga resurser för att klara av de arbetsuppgifter man tilldelats, skapas en mycket
stressande situation. Att känna att man inte riktigt kan hantera situationen är detsamma
som att inte ha den egenmakt och kontroll som behövs för att kunna utföra ett bra arbe-
te. I slutändan drabbar detta både individ och verksamhet på ett negativt sätt. Det gäller
därför att se till att de anställda får förutsättningar i form av resurser som tid, kontinuer-
lig fortbildning och lärande i arbetet för att kunna och våga ta sig an de nya arbetsupp-
gifterna. En förutsättning för såväl den enskildes utveckling som företagets/organisatio-
nens är att skapa en organisation där alla får lov att gå i sin egen takt, att få misslyckas
och försöka igen, att uppmuntras att våga sig på nya saker, att självständigt få ta egna
initiativ, att helt enkelt ha kontroll över och i arbetet. Att känna att man är betydelsefull
är vidare grundläggande för att känna den trivsel och det engagemang i arbetet som är
nödvändigt för att både den enskilde och företaget skall utveckla sin fulla potential.

Det är vidare nog så viktigt att understryka den fördelaktiga position som Sverige befin-
ner sig i med arbetstagarnas internationellt sett mycket höga kunskapsnivå. Det medför
stora möjligheter att satsa på högkvalificerade arbeten, som i sig innebär en vinna-vinna
situation för alla parter; det vill säga för landet, företagen/organisationerna och för
individerna. Den kompetens och de kvalifikationer som människor besitter kan, som
framgått tidigare, användas i betydligt större utsträckning än vad som görs idag för att
utveckla de befintliga jobben i vissa branscher och yrkesområden, där deras kapacitet
inte tas tillvara fullt ut.

Människor som känner att de kan balansera sina behov av kraftsamling och återhämt-
ning, i arbetslivet och privat, känner också att de har makt att styra sitt liv och sin
arbetssituation. Det ger i sin tur de bästa förutsättningarna för välmåga för såväl individ,
organisation/företag som samhälle.
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Förr var det ackordshets och löpandebandarbete som skapade ohälsosam stress. År 2000
har mycket av den typen av arbete försvunnit, men fortfarande finns det många arbets-
platser där människor känner att deras möjligheter till påverkan och inflytande är små,
vilket utgör en grogrund till stress. Även hetsigt tempo, stor arbetsbelastning och långa
arbetsdagar ligger bakom den ökade stressen i arbetslivet. Faktorer som utöver ohälsa
också riskerar leda till stagnation i verksamheten. Att vara utsatt för ständiga omorgani-
sationer är ytterligare en faktor som av många upplevs som mycket stressande, särskilt
om man inte själv kunnat påverka omorganisationen. Oro för att nästa gång bli den som
drabbas på ett negativt sätt skapar rädsla, misstänksamhet och minskad lojalitet gente-
mot företag/organisation. När man ser arbetskamrater må illa och kanske i vissa fall
tvingas lämna sin anställning, mår även de kvarvarande i många fall dåligt och många
får t o m dåligt samvete för att man själv får vara kvar. Att det i sin tur drabbar det sätt
arbetet utförs på är inte särskilt märkligt.

Flexibilitet är som framgått ett viktigt inslag i det moderna arbetslivet. För att nå ett häl-
sosamt arbetsliv är det därför viktigt att fråga sig: flexibilitet för vem? Det viktiga är att
flexibiliteten sker på både de anställdas och företagens villkor. När det exempelvis gäl-
ler arbetstidsflexibilitet är det därför av stor vikt att individen har möjlighet att så långt
möjligt styra sin egen tid. Det gäller att försöka skapa vinna-vinna-situtationer. Viktigt
att tänka på i detta sammanhang är vidare att trygghet är förutsättningen för den enskil-
de individens flexibilitet och förändringsbenägenhet. De är alltså varandras förutsättnin-
gar. För att skapa trygghet är i sin tur långsiktighet i relationerna avgörande. Långsiktig-
heten är också viktig för att utveckla lojalitet, intresse och engagemang för arbetet och
företaget/organisationen. Som forskningen visat får således otrygga anställningsförhåll-
anden negativa effekter för såväl företag som anställda i form av brister i organisations-
tillit, trivsel och hälsa (Sverke mfl, 2000). Kortsiktighet riskerar att undergräva förtroen-
det, lojaliteten och det ömsesidiga engagemanget. Däremot kan man inte sätta
likhetstecken mellan långsiktighet och fast anställning, eller mellan kortsiktighet och
projektanställning alternativt att anlita bemanningsföretag. Lång- eller kortsiktigheten
ligger i hur relationen uppfattas av företaget och dess medarbetare respektive av hur
strategi och planering sker och kommuniceras. För att nå ett reellt förtroende och tillit
krävs att man får tid att utveckla de sociala band som förtroendet bygger på.

Det nya arbetslivet med sina krav på att den enskilde individen tar ansvar för sin anställ-
ningsbarhet innebär att det måste finnas förutsättningar för att de anställda skall få möj-
lighet till det lärande och den kompetensutveckling som krävs för att lära sig icke-
företagsspecifik kunskap. Om organisationerna blir alltför magra ges inte detta utrym-
me. Lärandet får stryka på foten. Och därmed även den utvecklingspotential som individ
och företag besitter. Paradoxalt nog kan alltså det kortsiktigt lönsamma vara det långsik-
tigt olönsamma. För att skapa ett uthålligt och långsiktigt lönsamt näringsliv behövs att
arbetet organiseras på ett sådant sätt att det blir lärande och att de enskilda arbetstagarna
får såväl befogenheter, resurser som ansvar för att självständigt kunna utföra de
arbetsuppgifter de blivit tilldelade. För att utveckla företaget/organisationen krävs vida-
re att alla anställda får möjlighet till självreflektion respektive till att reflektera över hur
det egna arbetet och verksamheten i stort kan utvecklas och förbättras. Om en sådan
arena byggs in i arbetsorganisationen bidrar det till att föra såväl verksamheten som de
enskilda individerna framåt.

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till i det framtida arbetslivet är att ungdomar har
andra värderingar än vuxna. Studier visar att självförverkligande, kamratskap och ett
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intressant och meningsfullt arbete är vad som efterfrågas och anses viktigt i livet. Lönen
hamnar längre ner på prioriteringslistan. Det gäller därför att vara en arbetsplats som är
attraktiv ur dessa perspektiv för att man skall lyckas locka till sig de unga som nu
kommer ut i arbetslivet. Även etiska och moraliska förhållningssätt utgör idag en viktig
grund för val av arbetsplats. Det innebär att ett värderingsstyrt ledarskap som bl a
bygger på idén om ett utvecklande arbete samt delaktighet och inflytande för de
anställda är ett viktigt konkurrensmedel för företagen. Det skall framhållas att när det
gäller denna typ av ledarskap är Sverige på många sätt ett föregångsland. Det gäller där-
för snarast att fortsätta utveckla denna tradition samt vara uppmärksam på att det i detta
globaliseringens tidevarv inte tvärtom sker en tillbakagång till mer tayloristiskt inspirer-
ade sätt att organisera och leda arbetet på.

Lösningen för att utveckla ett mer hälsosamt och välmående näringsliv och samhälle
torde därför vara att fortsatt utveckla arbetsorganisationen i en sådan riktning att vi får
möjlighet att under trygga förhållanden utvecklas till de självständiga, kreativa och en-
gagerade individer vi alla har förutsättningar att bli - till gagn för såväl oss själva, före-
tag/organisation som samhälle.
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%LODJD�����9ROYR�%XVVDU�$%
%DNJUXQG
Volvo Bussar är världens näst största tillverkare av stora bussar och busschassier. Pro-
duktprogrammet utgörs främst av dieseldrivna fordon för statstrafik, linjetrafik, och
turisttrafik. Volvo Bussar är också världsledande vad gäller tillverkning av naturgas-
drivna bussar. De producerar chassier och satser som sätts ihop vid någon av Volvo
Bussars anläggningar i Asien, Sydamerika och Afrika. Volvo Bussars fabrik i Borås
startade 1977 och har i dagsläget 438 arbetstagare varav 11% är kvinnor; 364 är koll-
ektivanställda och 74 är tjänstemän. Vid fabriken tillverkas chassier till de flesta av
Volvos busschassier. Arbetet bedrivs till stora delar i arbetslag eftersom man på så sätt
anser sig kunna ta tillvara arbetstagarnas kunskaper och engagemang och samtidigt
leva upp till kundernas förväntade önskemål. En av de viktigaste hörnstenarna inför
framtiden är att öka delaktigheten och inflytandet för arbetstagarna för att de i än
högre grad skall kunna påverka sin egen arbetssituation och därmed också företaget.

)O|GHVRUJDQLVDWLRQ
Flödesorganisation baseras på värderingar om att alla anställda vill ta ansvar och att
produktionen gynnas av de anställdas engagemang och delaktighet. Vidare baseras den
på enkelhet i produktionssystemets utformning, där begrepp som närhet och överblick
är honnörsord. Genom en förändrad arbetsorganisation är avsikten att arbetstagarna får
möjlighet till utveckling inom områden som produktionsteknik, logistik och kvalitet.

Strukturen består av ett antal flöden/arbetslag, som är målstyrda med helhetsansvar för
verksamheten. Flödesorganisationen huvudsakliga inriktning utgörs av ett antal defini-
erade karossörer, som är företagets huvudkunder. Boråsfabriken har alltså ingen enty-
dig kund utan karossör, operatör och slutanvändare utgör de viktigaste länkarna i en
kundkedja.

Ett flöde består av följande delar:
En första del kallad FKDVVLPRQWHULQJ, med fem monteringsstationer i följd i en s k
”monteringsstege”. Vid steg 1-4 arbetar tre medarbetare parallellt med samma buss-
chassi. Den femte stationen utgörs av en kontrollstation/steg och består av två medar-
betare.

Till flödesorganisation hör även den s k I|UPRQWHULQJHQ som är utplacerad i omedelbar
närhet till det monteringssteg där respektive förmontage på chassit finns. Dessutom
finns en PnODUER[ (chassibox), som är en gemensam resurs för samtliga monterings-
flöden och som består av tre medarbetare. Dessutom finns en VOXWPRQWHULQJ, som ock-
så utgör en gemensam resurs för samtliga monteringsflöden. Slutmonteringen består
av tre steg, där varje steg bemannas av tre medarbetare som organisatoriskt tillhör spe-
cialflödet.
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)OL6D
FliSa är förkortningen på )OH[LEHOW� ODJDUEHWH� L� VDPYHUNDQ och har varit ledstjärna
sedan hösten 1998. Den bygger på tanken om en ”gränslös flödesorganisation” (GFO)
som sägs ge högre flexibilitet och reaktionssnabbhet och där arbetstagarna förväntas
känna större motivation för sitt arbete.

I en flödesorganisation samlas alla aktiviteter till ett ansvarsområde med tydlig inrikt-
ning på kunden. När allt arbete har ett starkt fokus på kunden ställer det krav på ny-
tänkande i och med att man nödgas gå tvärs över den funktionella indelningen, dvs
man bryter gränser mellan olika yrkesgrupper och arbetsmoment.

Volvo Bussars flödesorganisation har inslag av lagtänkande, delegerat ansvar och fullt
ansvar inom arbetslagen. Flödesorganisationens struktur utgör enligt Volvo en god
plattform för företaget och för arbetstagarnas möjligheter att utvecklas. Arbetstagarna
har stora möjligheter att skifta arbetsuppgifter eller arbetsplats, man försöker arbetar
utifrån en flexibilitetsstruktur som bidrar till en ökad kompetens inom flödet.

Man har vidare fört in ett antal specialistroller som arbetstagarna skall rotera mellan
med jämna mellanrum. Ansvarsområdena ser ut enligt nedan:

1    Flödesledaren har den totala ansvaret för produktionen i respektive flöde.
2 Driftsledarna ansvarar för det dagliga arbetet och för en dialog med flödesledaren

för att förhindra problem.
3 Kvalitetsstöd svarar för kvalitetsuppföljning.
4 Teknikstöd ansvarar för kontakten mellan flödet och teknikavdelningen.
5 Personalstöd ansvarar för frågor rörande personal, kompetens, utbildning och

personaladministration.
6 Ekonomistöd ansvarar för tidsrapportering, budgetarbete, mål- och

budgetuppföljning.
7 Förbättringsledare ansvarar för det löpande förbättringsarbetet.

/|QHPRGHOO
Volvo Bussars lönemodell är intressant, eftersom den är kopplad till de förändringar
som Volvo Bussar står inför. I takt med att allt fler arbetstagare kommer att påverkas
av strukturförändringarna så kommer lönemodellen i sig att bidra till förändringar hos
många medarbetare vid detta företag. De arbetstagare som satsar på kompe-
tensutveckling kommer nämligen att kunna påverka sin löneutveckling.

/|QHPRGHOOXWYHFNOLQJVPRGHOO�LQRP��9ROYR�%XVVDU�$%�L�%RUnV

*UXQGO|Q 7LOOlJJ 5ROOHU ,QGLYLGXHOOW
SnVODJ

3UHPLH

2,1 - 7,5% 3,1 - 6,24% 0 - 3,12% 2 * 8,31% på
grundlönen1

$UEHWVPRGHOOHQ
Överenskommelsen gäller ett ramavtal mellan Volvo Bussar AB, Boråsfabriken och
de fackliga organisationerna. Avtalet har två syften, vilka svarar mot både arbetsgiva-
                                                          
1 Det bör dock noteras att detta är ett maximibelopp, som i praktiken sällan uppnås.
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rens och personalens behov/önskemål. Det handlar dels om att skapa ett arbetstidsuttag
som överensstämmer med de produktionsbehov som föreligger, dels att möjliggöra in-
arbetning av s.k. klämdagar i samband med vissa helger.

På kollektivsidan är avtalets innebörd att de står till arbetsgivarens förfogande i 8,5
timmar per dag. De 30 minuterna läggs in i en bank på årsbasis. Den totala tiden för
detta står arbetsgivaren för och fördelar den utifrån de önskemål som arbetstagaren har
vad gäller att ta ut den på  ”klämdagar”. Resten av denna tid läggs in i en produktions-
bank som den enskilde förfogar över sedan kalenderåret är slut. På tjänstemannasidan
har man en arbetstidsfördelning på 0-10 timmar, varav de överskjutande två timmarna
läggs i en tidsbank.

+lOVD�RFK�YlOEHILQQDQGH
Under de kommande året/åren kommer hälsa och arbetsmiljö att få en framskjuten posi-
tion med syfte att öka arbetstagarnas hälsa och förhindra utbrändhet. Med en ny framta-
gen handlingsplan som bygger på projektet ”Att förebygga utbrändhet” - som har pågått
sedan 1998 - sätts fokus på att minska stressrelaterade problem arbetsplatsen. Detta pro-
jekt är tänkt att fungera som ett stöd för friskvårdsarbetet och därmed förhindra lång-
tidssjukskrivningar. Genom denna satsning hoppas företaget minska kostnaderna för
sjukfrånvaron och samtidigt öka förtroendet för Volvo som arbetsgivare.
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%LODJD�����9lVWVYHQVND�)RWRODERUDWRULHW��+HUUOMXQJD
Västsvenska Fotolaboratoriet (VSFL) grundades år 1956. Företaget framkallar och ko-
pierar färgbilder till bl a fackfotohandlare, radio- och TV-butiker samt postorderföretag.
Företaget har idag 95 anställda, varav 65% är kvinnor; tio arbetstagare arbetar deltid. De
anställdas snittålder är 44 år. Man har avtal med Industritjänstemannaförbundet (SIF)
och Handelsanställdas Förbund. Arbetstagarna och företagets ledning tillämpar sedan en
tid tillbaka ett arbetstidsschema som är anpassat till kundefterfrågan under både vecka
och år.

Företaget har under åren anpassat sin produktion efter såväl kundernas behov som utifrån
arbetstagarnas önskemål v g arbetstiden. Under månaderna juni, juli och augusti sker en
markant ökning av antalet bilder per dag och vecka. För att klara kundernas önskemål om
snabb leverans inför därför företaget treskift under dessa månader. Samtidigt korttidsan-
ställer man 50 – 55 personer, varav hälften tidigare fått en utkomst från VSFL.

$UEHWVWLGVI|UOlJJQLQJ
Västsvenska Fotolaboratoriet har fem arbetsgrupper; alla med olika arbetstidsmodeller,
enligt nedanstående översikt.

Grupp                                  Tid                                       Avdelning                     Antal
1              04.00/05.00 - 11.00-13.00       Filmframkallning                8

2               Årsarbetstid (1780 tim)          Maxi – kopiera                 10

3               06.00 – 12.00                   Efterbeställning                  4
                                    12.00 – 18.00

4                                  32 – 45 tim/vecka                  Proffs                                 10

5                                  07.30 – 16.00                          Lager/Expedition              15

Grupp 1: en person börjar alltid 23.30 för att förbereda dagens framkallning
Grupp 3: Högsäsong maj - juni och nov. – dec. (och har endast ett fåtal extraanställda)
Grupp 4: Har varierad arbetsvecka beroende på arbetsmånad
I dagsläget har tio arbetstagare förtroendearbetstid

Ett annat sätt att redovisa nuläget är i form av årsarbetstid, veckoarbetstid, reaskift och
årsschema. Inom företaget diskuterar man inte om systemet skall finnas utan hur det skall
se ut.

cUVDUEHWVWLG�HU�������������������9HFNRDUEHWVWLG������������������5HDVNLIW�����������������cUVVFKHPD

Behovet styr 40 timmar/vecka 6 + 6 timmar           30-45 tim/v
(1880/1780) (7 – 9,25 timmar)
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Inom varje grupp utser man en arbetstagare som ansvarig för t ex nyanställda, handledare,
prao, miljöfrågor, schemaläggning mm. Dessutom skall den enskilde arbetstagaren ta ett
eget ansvar för sin arbetstid, vilket innebär att han/hon i första hand själv ordnar ersättare
vid kortare ledighet och därefter informerar samordnaren.

6DPRUGQDUH
Inom Västsvenska Fotolaboratoriet (VSFL), finns idag sex arbetstagare som är utsedda
till samordnare (SO) med uppgift att vara sammanhållande inom gruppen. De har även
till uppgift att styra produktionen enligt den behovsplan som företaget har utarbetat.
Samordnaren skall också fungera som språkrör och informationslänk till och från led-
ningen och från andra enheter inom företaget såsom inköp, kundtjänst, expedition och
personalavdelningen. Samordnarna har överläggningar en gång per månad med produk-
tionschefen och laboratoriechefen. Man anser vidare  att gruppens alla arbetstagare skall
vara gruppombud, en roll som man roterar mellan en månad vardera.
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%LODJD�����9lVWUD�*|WDODQGVUHJLRQHQ
När Västra Götalandsregionen bildades den 1 januari 1999 innebar det en sammanslagning
av tre län. Mot den bakgrunden har regionen en stor och betydelsefull uppgift när det gäller
att skapa goda förutsättningar för att regionen skall utvecklas och ge regionmedborgarna
ett gott liv. Vid bildande blev Västra Götalandsregionen den största arbetsgivaren i regio-
nen med 46 000 arbetstagare, varav 43 000 inom hälso- och sjukvården.

6|GUD�bOYVERUJV�6MXNKXV��6b6�
Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) bildades i april 1996 och bestod från början av tre sjuk-
hus: Alingsås, Borås och Skene lasarett. År 2001 utgör de två sistnämnda SÄS. Dessa två
sjukhus har drygt 270 000 regionmedborgare inom sitt upptagningsområde. Antalet årsar-
betare uppgår till drygt 4 500. Av dessa är drygt 320 läkare, 1 300 sjuksköterskor och 1
000 undersköterskor samt arbetar ett 100-tal inom administrationen. Verksamheten består
av fem kliniker/enhetsområden: medicinska och opererande specialiteter, psykiatri, medi-
cinsk- och allmän service samt en sjukhusgemensam klinik.

$UEHWVWLGHQ
En förnyelse och utveckling av arbetstiden är en nyckelfråga för både arbetsgivare och
arbetstagare. Veckoarbetstiden, som är olika beroende på vilken yrkestitel det gäller, ser
ut enligt nedan:

          Läkare           Sjuksköterska      Undersköterska          Staber
9HFNRDUEHWVWLG�      40                  38,25                    37,0                            40

$UEHWVWLGVPRGHOOHU
Enligt Institutet för psykosocial miljömedicin (IPM) finns fyra olika arbetstidsmodeller
med syfte att tillgodose såväl arbetstagarnas behov och önskemål som arbetsgivarnas
effektivitets- och produktivitetskrav och regionmedborgarnas krav på god service. Dessa
fyra är den traditionella, flextids-, timbanks- och poängmodellen. Tre av dessa finns inom
SÄS. Den mest intressanta är poängmodellen, som beskrivs nedan.

3RlQJPRGHOOHQV�JUXQGDQWDJDQGHQ
•� 70 personer gör 100 personers arbete till 90 personers ersättning. Verksamhetens

krav måste vara det som styr antalet personer i tjänst.
•� Personalen har vilja och förmåga att ta ansvar för sin verksamhet. Personalen är en

mängd individer med många gånger mycket skiftande behov och önskemål. Beho-
ven skiftar också för den enskilde individen under olika perioder i livet.

3ODQHULQJ�DY�DUEHWVWLGVVFKHPDW
•� Arbetstagaren planerar och konstruerar sitt arbetstidsschema efter sina egna önske-

mål och utifrån verksamhetens behov. De anställda jämkar själva ihop sina önske-
mål så att behovet täcks och inget över- eller underskott finns.

•� Vecko- och dygnsvila måste respekteras enligt arbetstidslagen.
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• Arbetsledaren kontrollerar slutligen att verksamhetens behov är tillgodosedda och
jämkar i förekommande fall ihop önskemålen. Arbetstidsschemat ska vara klart två
veckor före första arbetspasset.

/|QHQ
•� Inarbetade poäng ersätts med pengar.
•� Månadslönen utgörs av månadens inarbetade poäng multiplicerat med ett

personligt löneindex.
•� Löneindex =  timlön = Månadslön / 165 timmar för sjuksköterskor

160 timmar för undersköterskor

/|QHIDNWD
Sjuksköterska: 17500-22660:-/mån
Undersköterska: 12500-15765:-/mån
Medel: 18800:-/mån

Mellan fem till sex personer har en månadslön på cirka 27-30 000:-/mån beroende på
att de har valt att lägga sina arbetspass på natten och på helgerna.

$YWDOHWV�XWIRUPQLQJ
•� Grunden för arbetstidsersättningen är att en arbetad timme på vardagstid.

07.00-18.00 motsvarar 1.0 poäng.
•� Ersättningen för övrig arbetstid är löneindex X de poäng som förhandlas fram för

de olika obekväma arbetspassen. Till exempel på helger är timma dagtid värd
2,3 poäng och nattetid 2,4 poäng.

•� Ingen övertid, OB-ersättning eller förskjuten arbetstid förekommer. Dessa finns
medräknade i poängmodellens utformning

)|UYlQWDGH�NRQVHNYHQVHU�DY�V\VWHPHW
•�Normal ”årsinkomst kan uppnås på mindre än normal” arbetstid.

• Utjämnad arbetsbelastning för personal under dagar, nätter och helger.

• Ökade möjligheter för kliniken att planera verksamheten och personalkostnaden.

• Minskat behov av högutbildad och svårrekryterad arbetskraft.
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%LODJD�����%UDQVFKVWDWLVWLN�I|U�EHPDQQLQJVI|UHWDJ
Som framgått i rapporten har bemanningsbranschen de senaste åren utvecklats i snabb
takt. För att få en överblick över den faktiska utvecklingen beskrivs nedan fördelning
en per region och tjänstegrupp samt de omsättningsförändringar som ägt rum. Vidare
görs en beskrivning av anställningsvillkoren samt presenteras Manpower och Adecco.

%HPDQQLQJVEUDQVFKHQ�I|UGHOQLQJ�SHU�UHJLRQ��Siffror inom parentes avser 1999)

Stockholm     Norr               Väst               Mellan           Syd
57 % (64) 8% (6) 16% (15) 12% (9) 7% (6)

2PVlWWQLQJVI|UlQGULQJ����������

Stockholm     Norr               Väst               Mellan           Syd
+53% +110% +78% +122% +78%

%HPDQQLQJVEUDQVFKHQ�I|UGHOQLQJ�SHU�WMlQVWHJUXSS�MDQ�GHF (Siffror inom parentes
avser 1999)

Uthyrning                            Entreprenad                         Rekrytering
89%   (85) 6%   (7) 5%   (5)

2PVlWWQLQJVI|UlQGULQJ����������

Uthyrning Entreprenad Rekrytering
+71% +35% +59%

Ovanstående visar att bemanningsföretagen totalt sett har haft en god utveckling uti-
från omsättnings- och rekryteringsperspektiv. Företag, organisationer och förvaltning-
ar har av ekonomiska och strukturella skäl satsat på flexibla och kortsiktiga lösningar
och där har bemanningsföretagen utgjort en framkomlig väg för att lösa tillfälliga ar-
betstoppar. En annan orsak varför man väljer bemanningsföretag i stället för att anstäl-
la egen personal är att det skapar en större flexibilitet och att processen är snabbare.

2PVlWWQLQJHQV�I|UGHOQLQJ
SHU�7MlQVWHRPUnGH
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$QVWlOOQLQJVYLOONRU
Under 1990-talet fördes en intensiv debatt om bemanningsföretagens roll och deras
anställningsvillkor. Det gällde främst vilken lön arbetstagarna skulle få vid en anställ-
ning, men också vilken typ av försäkring som skulle gälla. När man är anställd vid ex-
empelvis Manpower eller Adecco så undertecknar man ett anställningsavtal. Inom
kollektivavtalets ram finns den enskilde individens rättigheter och skyldigheter under
anställningstiden. I samband med anställningen inträder en provanställning, vars tids-
period är sex månader för att sedan övergå till en tillsvidareanställning. Timlönerna för
uthyrda arbetstagare är något högre än för motsvarande yrkesgrupper. Efter ett och ett
halvt års anställning har man 100% lön oavsett om man arbetar eller ej.

3HUVRQDOXQGHUV|NQLQJ
I en enkät till medlemsföretagens personal framgår att:
• De flesta som börjar på ett bemanningsföretag kommer från fasta anställningar (34%),

medan de arbetslösa är 15 %.

• Merparten av de anställda arbetar mellan 31-40 timmar per vecka.

• 80% av de anställda trivs med sitt arbete

• 25% vill arbeta inom branschen under överskådlig framtid

• De fem vanligaste anledningarna till att man sökte arbete inom branschen var att

man ville bredda kompetensen (43 %), träffa nya människor och bekanta sig med

nya företag (42%), inkörsport till ett arbete (40%), omväxling (37%) och flexibili-

tet (25%).

Källa: SPUR, Svenska Personaluthyrnings- och rekryteringsförbundet.
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(12 %)

(7 %)

(6%)

(15%) (59% )

Siffrorna inom parentes visar uppg för jan-juni 2000
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