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FLERA TECKEN tyder på att vi håller på
att få en tudelad arbetsmarknad. En
kärna av fast anställda och en flexibel
buffert som bland annat rymmer tids-
begränsade jobb. 

Men det som kan synas nytt i Sveri-
ge är sedan länge tradition i USA och
Japan. Inom svenskt arbetsliv är det
idag vanligt att tala om ”outsourcing”. 

De japanska storföretagen har
sedan flera decennier lagt ut större de-
len av tillverkningsprocessen på
underleverantörer. Efter 1970-talets
första oljechock började man i allt
större utsträckning också anlita tids-
begränsat anställda. Liksom persona-
len i de små och medelstora företagen
har de en svag ställning och är sällan
fackligt organiserade. 

Genom en väl tilltagen buffertstyrka
som aldrig utlovats annat än ett gäst-
spel i företaget är det lättare att dra
ned på verksamheten när så anses
nödvändigt. Det behövs inga förhand-
lingar enligt LAS (Lagen om anställ-
ningsskydd) om vilka som skall sägas
upp. 

Om det rör sig om personal från be-
manningsföretag fordras inte heller
några MBL-förhandlingar. 

NÄR ERICSSON i Norrköping avveck-
lade produktionen fick man utstå
hård kritik för massuppsägningarna
av fast anställda. En del av
tillverkningen flyttades till SCI i
Skottland. 

Ungefär samtidigt övertog SCI No-
kias multimediafabrik i Motala. Här
är det de många tidsbegränsat anställ-
da som drabbats vid vikande efterfrå-
gan på de säsongkänsliga multimedia-
terminalerna. 

Ericsson i Linköping valde att hyra
in en betydande del av personalen
från ett antal bemanningsföretag.
Samtliga cirka 700 fick gå när mobil-
telefontillverkningen
omorganiserades. 

Bland kommunerna och
kommunalt ägda bolag har det blivit
vanligt att anlita entreprenadföretag
som de anställda får vandra mellan
alltefter vem som ger det förmånligas-
te anbudet. 

Anbud, uthyrning/inhyrning, tidsbe-
gränsade inhopp — formerna är
många för dagens flexibla arbetsstyr-

ka. Att vara ”flexibel” är ofta liktydigt
med att vara det för uppdragsgivaren.

FÖR DEN ENSKILDE blir flexibiliteten
främst ett medel att överhuvudtaget få
ett jobb men med risk att snabbt förlo-
ra det igen. Särskilt bland arbetaryr-
ken i de privata servicenäringarna har
denna typ av arbeten fått en ökad ut-
bredning. 

Helt annorlunda villkor gäller för
de högutbildade inom den privata
sektorn. De nöjer sig sällan med min-
dre än fasta jobb. Inom IT-branschen
tillkommer bonusar, optioner etcetera
för att förmå systemvetarna och civil-
ingenjörerna att stanna kvar. 

Om dagens ungdomar får bestämma
är det också fasta jobb som gäller. Det
står mycket  högt upp på listan över
framtidsmål, lika högt som att kunna
försörja sig själv och ha en egen
bostad. En del får chans till det, andra
inte. 

I åldrarna 16-24 år är det idag bara
varannan anställd som har ett fast
jobb. Frågan är om det främst är 90-
talets mycket höga ungdomsarbetslös-
het som förklarar att så många ungdo-
mar fått hålla tillgodo med tidsbegrän-
sade anställningar. I så fall kommer
fler och fler unga att få sina önskemål
om fasta jobb uppfyllda allteftersom
det ekonomiska läget förbättras. 

Eller hör en tudelad arbetsmarknad
ihop med framtidens arbetsliv?

En tudelad arbetsmarknad

”Att vara ’flexibel’ är
ofta  liktydigt med
att vara det för
uppdragsgivaren.”
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– Av Anders Kjellberg
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