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Sahlinstatsrådet MonaTill

tillsättabeslutades1998juniden att171998:62direktiv enGenom
för sitthar inomArbetslivsdelegationenArbetslivsdelegation. ramen

beskrivningåstadkommaslutbetänkandetimål,haftuppdrag att ensom
debattenskildrarBeskrivningentendenser.ochtrenderarbetslivetsav

utgångspunktfungeraoch kanarbetslivframtidensochdagens somom
debat-haruppslagochförslagidéer,Mångadiskussioner.för vidare

denformuleratid änlängrekräverFörslagen attdelegationen.iterats
angelägetändåförfogande. Det ärhaft till sitthardelegationentid som

särskilt viktigadelegationenområdenantalpeka ser somut ett somatt
antal "sta-meddärföravslutasBetänkandet ettmed.vidarearbetaatt

och idéer.uppslagförslag,blandningfettpinnar" är avensom
rollvälbefinnande i sinindividensochmänniskorskapasTillväxt av

verksamheten. Dagensiframgångtillnyckelnarbetsplatsenpå är
frågorradtillupphovmed sigfördetvillkorenocharbetsliv engersom

iingripervetandemångfacetteratkräverochframtideninför somen
idagkräverArbetslivsfrågomasamhället.iområdenalla ensagtsnart

bakgrundmångfald. Mothanterarhurkunskap avingående manom
kunskapsupp-tillbidramålsättningdelegationens attVaritdetdetta har

arbetslivet.framväxandedenbyggnaden nyaom
1998.juli24ordförande denförordnadesEfraimssonInger som

Anders L.NilssonASS,HelenaförordnadesledamöterövrigaSom
LO, JanNilssonRALF, CarinaGunnel FärmALI,Johansson

MonicaKommunförbundet,GustafssonMarkusSAF,Edgren
Näringsdepartementet, MagnusCloarecRobertTCO,Breidensjö

NilssonG.Språngbrädan, BengtBonnie BemströmIPF,Söderström
entledigades Jan1999januari191998. Denaugustiden 28SACO

uppdrag.från sittEdgren
huvud-Eklundförordnades Margareta1998augusti28 somDen

bi-Wallgrenförordnades Susanneseptember22Densekreterare. som
samordningforfick b1.a.ochutredningssekreterareträdande avansvar
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konferens- och informationsverksamhet. Den oktober1 1998 förordna-
Åkerblomdes Annika till utredningssekreterare. Hon har bl.a. varit re-

daktör för forskningsantologin betänkandet.i

Stockholm i juni 1999

EfraimssonInger

/Margareta Eklund
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Inledning

Nyaförändringar.betydandepräglatSverigedagens äriArbetslivet av
Tek-landet.såväl inomskeenden utomuppståttvillkor har somgenom

organiseringarbetetsförformerarbetslöshet, m.m.nikutveckling, nya
for-ocharbetsmarknaden stöpsgamlamedfört mönster omhar att

problem.ochmöjligheterbådeliggerdennaIpå nytt. processmeras
juniregeringsbeslut den 17inrättadesArbetslivsdelegationen genom
ochinhämtadelar:fyrabestod attUppdraget1998:62.Dir.1998 av

utveckling,positivfrämjasyftearbetslivet i attkunskapsprida enom
ocharbetslivetiutvecklingstendenserbetydelsefulla ana-identifieraatt

fors-förforumproblemområden ettangelägna samtsärskiltlysera vara
kun-medandraochmyndighetsexperterarbetsmarknadens parter,kare,

området.påoch intresseskap

Direktiven

iförändringar ägtdepåfasta stora ar-direktiven rumI somtar man
produktivitetökadtillbidrarFörändringarnaår.underbetslivet senare

fysisktminskningtillbidragithartekniksysselsättning. Nyoch aven
organisationskapatillocharbetsuppgifter attbelastande ar-aven ny

kompetensut-ochdelaktighetgradhögrevilket i sinbetet, tur avger en
problemframhållsSamtidigtanställde. även attdenförveckling nya
direkti-skönjas. Ikanindividenförutsatthetökadochuppkommer en

ökarochhar ökatindividenpåförväntningarnaframhålls avse-attven
flexibi-mångkunnighet,ansvarstagande,kompetens,yrkesmässigende

delegationensResultatetsocial kompetens.ochkreativitetlitet, ar-av
opini-såvälförunderlagdirektivenmedenlighetiredovisasbete som

förändringsarbete.praktisktonsbildning som
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Arbetets uppläggning

I sin konkretisering uppdraget har delegationen framförallt tagitav
fasta på peka betydelsefulla tendenser i dagens arbetslivatt ut samt
analysera angelägnasärskilt frågor. praktikenI kan inte längre talaman

arbetsliv flera, där villkoren för individen skiljer sigett utanom om
identifieraåt. aktuellaFör trender och tendenseravsevärt har dele-att

gationen valt arbeta enligt flera metoder. De s.k. vardagsstudiemaatt
eller arbetsplatsdokumentärema har utgjort del. skildrasHär liveten
vid fyra arbetsplatser, skola, servicehus, byggföretag ochett ett etten
produktions- serviceföretag,och under halvt år. Vardagsstudiernaettca
har löpande redovisats på Arbetslivsdelegationens hemsida
WWW.Arbetslivsdelegationen.com, också utgjort viktig delsom en

uppdraget nämligen forum för olika aktörer på arbets-att ettav vara-
livsområdet. dialog medEn arbetslivet har förts diskussions-ettgenom
underlag skickats till antal arbetsplatser sedan kun-ut ett stortsom som

antingen via Arbetslivsdelegationensnat insändartelefon ellerreagera
via hemsidan. Vardagsstudierna och "dialogen med arbetslivet" kom-

redovisas Delegationen har bedrivitatt seminarie-separat. ävenmer
verksamhet för skapa diskussion kring aktuella arbetslivsfrågor.att

Slutbetänkandet gjort i form antologi underär medverkanav en av
bl.a. forskare arbetslivsområdetinom och för arbets-representanter
marknadens Härigenom perspektiv på och dokumenterasparter. ges
aktuella trender och tendenser i dagens arbetsliv. ledande fråge-Den
ställningen för arbetedetta har varit: Vilka det postindustriellaav sam-
hällets tendenser arbetsliveti har betydelse för individens situation
Det bakgrund denna frågeställningär delegationenmot valt attav som
producera antologi med fokus på fyra områden: flexibilitet, anställ-en
ningsfomier, kompetens/anställbarhet ledningsstrategier. Dessasamt
områden in kontext innehållande den ekonomisk-histo-ramas av en
riska utvecklingen under efterkrigstiden den tekniska och ekono-samt
miska utvecklingen under 1990-talet, vilket skall bidra till öka för-att
ståelsen de nuvarande tendensema.av

Betänkandet består fyra delar: inledning, forskarbidrag kring ak-av
tuella trender och tendenser dagensi arbetsliv, bidrag flexibiltet iom
arbetslivet från arbetsmarknadens m.fl. och avslutning inne-parter en
fattande dagens arbetslivsdebatt förslag, idéer och uppslag, s.k.samt
stafettpinnar föraoch vidare.att ta upp-

Som introduktion till antologin tecknas- med breda penseldragen -
i denna inledning skiss situationen dagensöver i arbetsliv. be-Dären
handlas kopplingen mellan arbetslivet och samhälle, grundläggande
villkor i arbetslivet formi arbetsmarknadens struktur och arbetsmil-av
jöfrågor individens förutsättningar i arbetslivet.samt
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samhälleochArbetsliv

väsentligtochtrendbrottinförstårvi attförmycket etttalarIdag att
produktions-ochProduktionenforrneras.samhällsmönsterförändrade

förändringarsamtiden orsakatihistoriensåväl iharvillkoren avsom
arbetsli-påverkatstarktochförhållandensamhälleligagrundläggande

vet.
betydelsefulla faktorerutvecklingarbetslivetsförantal som nuEtt

Såvälkolumn a.omvärlden,iakttas isnabbt kanförändras sam-se
förändrade förutsätt-tillleder dessaför sigochmantaget envarsom

kunnaorganisationer. Föroch ut-myndigheter attföretag,förningar
gradvarierandeiväljer dessaöverlevafallmångaochvecklas i nya

kolumnexempel iutvecklingen,förmetoderoch mötastrategier att se
individerförvarierande ejfekterradmedförakani sinb. Detta tur en

haeffekter kandessac. Vissakolumnexempel ioch avsegrupper,
tillledaandra kandet förmedanenskildeför deninnebördpositiven

slag.olikaproblembetydande av
skilda Antingentvåprincippå i sätt.uppfattaskanFörloppet ses

och organisa-företaginnebärvilketdetenninistisk, attsomprocessen
iindivider ochb ochutvecklingen attförsökertioner grupperparera

för mångabetydande utsatthetmedensidigtpåverkasarbetslivet somen
c.risktydligen

ochaktivtorganisationerochmyndigheter ettföretag,väljerEller så
omvärlden,iförändringarna t.ex.konstruktivt möta om-sätt att genom

arbetsmetoderochprodukter samt sats-utvecklingvärldsanalys, av
arbetsvillkor.ocharbetsmiljöerkompetensutveckling,teknik,påningar

infor-förhållningssätt viadettainnebär attochindividerFör grupper
medvetetochkompetensutveckling aktivtochutbildningmation, annan

framtiden.införoch välja,för,förbereda sig väg

Cba
individenEjfekter förarbetslivetEffekterOmvärldsfaktorer i

ökad belastningledningförstrategierekonomisktökat nya ---
ökade möjligheterorganisationochlägre tillväxt,tryck -

kompetens,tryckökatflexibilitetsdoktrinenkonkurrensökad --
anpassning,omställning,kompetens/lärandeteknologiexplosion --

utvecklingsbarhetmaktförskj utnindatorer,elektronik, gar-
utsatthet förarbetsmark- storateknologivirtuell typ grup-avny

för andrautvecklingnad/kompetensmarknadinternationalisering per,
arbetstid,förvillkorkompetensekonomivärderingsmönster nyanya

anställnings-arbetsplats,demografiska
barhet etc.postmodemistiska

strömningar
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Arbetet i många fall huvuddelenutgör människas liv, och storav en en
del livet tillbringas arbetet,på och den personliga identiteten in-av är
timt förknippad med yrke eller rollen på arbetet.ett Framgång i livet är
ofta också, liktydigt med framgång i arbetslivet, vilket kanske i högre
grad kan giltigt för för kvinnor.män än För individerna äranses ar-
betslivet och dess villkor självklart ständigt aktuell fråga.en

Förändringar i arbetets inriktning, bredi mening övergångent.ex.
till industriell produktion från baserad produktion, fördeagrart även
med sig omfattande strukturella förändringar samhället i sin helhet.av
Arbetsliv och arbetsmarknad bildar grund för flertal samhälleligaett
institutioner. Magnusson 1997

Dagens samhälle kallas ofta för postindustriellt samhälle, tjänste-
samhälle eller informationssamhälle på grundval allt färre männi-attav
skor arbetar inom den industriella produktionen och tjänstesektomatt
ökar och förväntas öka ytterligare omfattning,i vilket inte liktydigtär
med industriarbetet sådant försvinner.att Den tekniskasom enorma
utveckling har skapat heltägt även möjligheter till kom-som rum nya
munikation och infonnationsinhämming. Tillsammans med 1990-talets
ekonomiska utveckling har detta inneburit hög arbetslöshet underen

år. En utveckling Sverige långt ifrånärsenare ensamt attsom om vara
föremål för. Magnusson 1997, Andersson/Sylwan 1997, Björklund
m.fl. 1998

Villkor i dagens arbetsliv

Dagens arbetsliv präglas såväl nationella internationella fakto-av som
blirVi allt känsliga for och påverkade händelser utanförrer. mer av

vårt lands Inte minst EU-medlemskapetgränser. och utvecklingen inom
EU länderna kommer med sannolikhet ha betydelsestor föratt stor ut-

Ävenvecklingen i det svenska arbetslivet. inom landet sker föränd-
ringar med betydelse för arbetslivet. kanHär politiska be-nämnaman
slut, ständigt pågående produktivitetsökningslcrav, imönsternya ar-
betslivet, arbetsmarknadens struktur, anställningsformer, demogra-nya
fiska aspekter, arbetslöshet, lönefrågor, anställningsvillkor, formernya
för arbetets organisation, värdeförskjutningar etc.
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strukturArbetsmarknadens

könsseg-dessstrukturarbetsmarknadens ärsvenskadenförAvgörande
arbetsorganisatio-nivåer ilägrepåallmänhetifinnsKvinnorregering.

kvin-arbetsuppgifter män,änprestigefylldamindreinneharochnema
någraingalundadrag ärDessamindre män.genomsnitt änitjänarnor

vårtistrukturerreproduceradeständigtför sam-uttrycknyheter utan
1998:6SOUhälle.

påverkargradi högfaktorerandraantal ar-finns ett somDet även
framhållasmåstedessaNågravillkor. somarbetslivetsochbetslivet av
arbetslösheten,högatämligendennämligen permanentviktiga,särskilt

ochfå arbeteinvandrareförförsvårar attförhållandenstrukturella som
ochförsörjaskallfärrealltdvs.befolkningsstrukturen, attsiktpå även

antaletökandeoch detfertilitetenlågadenklartextifler,för alltsörja
ekonomiskamed desamspelihar,Arbetslöshetenbefolkningen.äldre i
arbetsmark-pårelationernaluckratillbidragit attvillkoren, även upp

arbetsorganisation.ochanställningsfonnerbeträffandenaden t.ex.

arbetsmarknadenpåNya mönster

produktionen"slimma"arbetsmarknad är attdagenspåtendensstarkEn
problemekonomiska utanmedtiderbara i merinteverksamheten,eller

verksamhet/produktionbilligarevinsten/skapahöjasyftegenerellt i att
Allt färrelönsamheten. storaförbättralångsiktigtellerkortsiktigt att

förstårsektor,offentligprivatsåväl inomarbetsgivare,och somtrygga
fåfrångårvi storatyckstrenden attocharbetstillfällen vara

offentligaförvillkorenförändradesmå. Demångatillarbetsgivare
ocksåharkonkurrensutsättningbl.a.verksamhetföretags genomgenom

undersökningiframkommersituation. Detförändradtillbidragit enen
mångaInomoch SCB.Arbetslivsinstitutetmellansamarbetegjord i

påantalet tjänstemännedskärningarinneburitdettaharföretag av
kvarva-för dearbetsuppgifterantaletmedförtvilket attmellannivåer

of-ökat. Denochbreddatshar ansvaretarbetsuppgifternarande ökat:
påkravhögrefåttbesparingar,kraftigagenomförtharsektornfentliga

ambitionerökadeochregelverkomfattandeserviceinriktning, ett mer
inomharkravdessasignaler. Genom yttrepolitiskapåtagliga mansamt

problemsinalösaförhandlingsalternativ attfärrehaftsektoroffentlig
optimalauppnåsvårtdetha gjort attvilketsektor,privatinomän anses

1998m.fl.Wikmanresultat.
makt-tilltendensframhållsundersökningArbetslivsinstitutetsI en

innebärakanpraktikeni ettfördel vilketarbetsgivarnastillförskjutning
ochpersonalinhyrdanställningar,tidsbegränsadeutnyttjandeökat av
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andra fomier tillfälliga för tillgodose stundens be-attav arrangemang
hov liksom inomorganisatoriska förändringar för flexibili-att större

Dessa företeelser ställertet. krav på kompetensutvecklingstora men
förändrar förutsättningarna föräven densamma. Denna utveckling ska-

problem för anställda med begränsad utbildning. Denna utvecklingpar
har historiker framställts återgång till äldreav ett möns-snarare som en

för arbetslivets organisering,ter egentligän nyhet. Med ettsom en
sådant perspektiv skulle arbetslivets och välfärdens organisering under
efterkrigstiden kunna beskrivas Wikman m.fl. 1998,parentes.som en
Isacsson 1998

Denna något dystra bild emellertid inteär entydig. finnsDet också
sida där människor får krävande intressanten annan mer men mer ar-

bete, vilket de har inflytande.över Rapporter arbetsplatser därmer om
personalen i s.k. platta organisationer själva planerar arbetet, lägger
scheman och fattar beslut blir vanligare. Exempel på detta har förts
fram från offentligsåväl privat sektor. Wetterberg 1998som

En tydlig förändring håller på ske respektive kommerattannan som
ske på arbetsmarknadenatt antalet äldre ökar kraftigt-är att årt.o.m.

2000 ökar 55-64-åringar med drygt 90 000 Mångagruppen personer.
dem födda på 40-talet kommerär pensioneras under detav attsom

första decenniet under 2000-talet samtidigt allt färre ungdomar isom
åldern 20-24 år träder in på arbetsmarknaden. Pensionsavgångama
kommer ha särskilt betydelse föratt vissa yrkesgrupper.stor Detta gäl-
ler särskilt gymnasielärare vilka drygt hälften kommer pensione-attav

inom byggbranschen,även industrin och hälso- och sjukvårds-ras, men
sektorn kommer effekterna märkbara. Aronsson/Kilbomatt 1996,vara
Arbetslivsfakta 1/99.

viktigEn komponent i gestaltningen framtidens arbetsliv ärav unga
människors inställning till arbetet och dess villkor. Ungdomar sätter

värde på möjlighetenstort förena familjeliv ochatt arbete, liksom soci-
ala relationer, vilket vid sidan lön och intressanta arbetsuppgifterav
värderas det viktigaste. Många inriktade påär rörligtsom ettunga ar-
betsliv och ogillar hierarkiska och vill inte hamnasystem i"en lång
korridor med stängda dörrar". Puranen 1998, Andersson/en massa
Fürth/Holmberg 1997

Arbetslösheten

I samband med den ekonomiska krisen i början 1990-talet ägdeav en
snabb ökning arbetslösheten I mitten 90-talet gick arbets-av rum. av
lösheten till 10 % under flera år. Trots konjunkturläget för-upp attca
bättrades efter 1993 fortsatte arbetslösheten ligga på hög nivå ochatt en



Inledning 151999:69SOU

arbetslöshetenhöga är%. Denarbetslöshetstalen på 6-7lågunder 1998
tilluppgårgenomsnittarbetslösheten idärhela EUinomproblemett

Lång-20 %.tilldenuppgårländer närmareoch vissa-99feb9,6 %
l990-talet.underochfotfästefått pennanentatshartidsarbetslösheten

andraocharbetskraftenmönstradesmänniskor utStora uravgrupper
kvarvarandedenm.fl. komBjörklundEnligtin.kommaaldrigtilläts att

AMSm.fl. 1998,Björklund sta-arbetaställetarbetskraften i att mer.
Ohlsson/Olofsson1998,förändringArbetsmarknadspolitik itistiktjänst,

1998
förståttoch hararbetslöshetensärskilt hårtdrabbatsharDe avunga

hälf-Ungefärsysselsättningen.totaladennedgångendelstor avaven
valde1988-97periodenunder att stu-ungdomarnaarbetslösadeten av

studerandeocharbetslösaantaletändåökadesammanlagtdera men
miljon. Ung-kvartsmedarbetskraftenutanför överbefann sig ensom

påpekarmycketarbetsmarknaden och attpåsärställningdomar har en
arbetsmarknaden,påfotfå inmåstetidigtrelativt an-enungsomman

Schröder1998:3,m.fl. 1998, UraBjörklundmörka.utsikternablirnars
1991

arbetsmarkna-påÄven situationbekymmersamharinvandrarna en
mellan olikakraftigtemellertidvarierarförvärvsintensitetenden, men

förvärvsinten-invandrarenordeuropeiska ärBlandbefolkningsgrupper.
frånblandmedan den80 %,högrelativt nämnaresiteten personer-

Totaltbetydligt lägre. utgörflyktingutvandring settärmedländer stor
Till detta20 %.arbetslösa drygtdeandelinvandrarna stor aven -

arbetsmarknadenpåkommit inaldriginvandraremångakommer att
m.fl.1998, UraBjörklundarbetslösa.registreratsoch heller inte som

slutbetän-framhåller i sittkommitténinvandrarpolitiska1998:1 Den
förklaringtillgrundläggandefinnsdet ansatser1996kande från treatt

kul-arbetsmarknaden:påsituationbefolkningensinvandradeden enav
denbåda.de Ikombinationellerstrukturellturell förklaring, avenen

värde-levnadssätt,skillnader ietnicitet,betonasförklaringenkulturella
för läggakritikfåtthar attförklaringstypattityder. Dennaochringar

mottagarlandet.förhållanden ifrånbortseindividen ochpåskulden
funktionssättarbetsmarknadensbetonarförklaringenstrukturellaDen

fokuserarkombinationsansatserarbetskraft, medan,påefterfråganoch
denmedförklaringstypemaangivnadenågonspråket ochpå ovanav

1996:55SOUkompletterande förklaring.andra som
etniskabetydelsefulla för densärskiltmekanismerVissa varaanses

arbetsmiljöemagrupporienterademodernaarbetsdelningen. De mer
invandrare. Decent-marginaliseratillbidrarfaktorkan attsomenvara

mellanrelationenpåverkalikasåtyckskonkurrensraliserade enheters
detobserveraviktdetSamtidigt attsvenskar.och attinvandrare är av

kvalifi-ietablerat siginvandrarehögutbildadeandelfinns stor somen



16 Inledning SOU 1999:69

cerade arbetsuppgifter. finnsDet också andel invandrarestor ären som
småföretagare med och butiker där andra invandrareresturanger an-
ställs. Aronsson/Sjögren 1994

Den könssegregerade arbetsmarknaden

svenska arbetsmarknadenDen könssegregerad.är

"Segre eringen såväl horisontell, dvs. mellan olika yrken,är som
vertika dvs. mellan olika beslutsnivåer i företag förvaltningar.och
Analyser den vertikala segregeringen kan motiveras åtmins-av av

skäl. förstatvå För det jämställdhetsperspektiv. detOmtone ettur
föreligger hinder diskriminerings- eller andra strukturella skäl förav
kvinnor nå chefsposter och andra ledande positioner bör dettaatt
klarläggas. detFör andra tillväxtskäl. För öka den svenskaattav
ekonomins tillväxt, och därmed välstånd och sysselsättning, måste
alla tillgängliga effektivastutnyttjas på möjliga dettaIsätt.resurser
sammanhang på lednin och specialistfunktionerär rätt ipersoner s-
såväl den den offentliga vital betydelse. Där-privata tornsom se av
för det vikti de lämpade kvinnorna ochär besättert att mest männen
dessa öreligger hinder för kvinnorna, kommer dettaposter. att
medföra ineffektivt resursutnyttjande med åtföljande negativa ef-ett
fekter på den ekonomiska tillväxten

Den relativt höga förvärvsfrekvensen bland kvinnor i Sverige åt-är
minstone delvis resultat reproduktivt arbete i utsträckningett att storav
utförs inom för offentlig sektor i form betalt arbete. 1997ramen av
fanns alla kvinnor78 % i arbetskraften, motsvarande siffra för mänav

84 %. Nästan tredjedel de förvärvsarbetandeär kvinnorna arbetaren av
inom hälso- och sjukvården och med socialt arbete, för männen är mot-
svarande yrkesområde tillverkningsarbete. Arbetsmarknaden indeladär
i s.k. "kvinnliga" respektive "manliga" yrken med stark överrepre-en
sentation respektive kön. Många de typiska "kvinnoyrkena" kny-av av

till uppgifter kvinnor ofta har och har haftter i hemmen, dvs.an som
vård barn och sjuka, uppfostran, undervisning, städning och matlag-av
ning. Jonung 1997, Kvinnor och på arbetsmarknadenmän

Kvinnor kraftigt underrepresenterade deär på högsta befattningsni-
våerna såväl offentligi privat sektor. Det finns glastak förettsom
kvinnor, vilket bl.a. bero på kvinnor väljer andra utbildningarattanses

och chefsbefattningarän i allmänhetmän tillsätts medatt medpersoner
teknisk eller ekonomisk utbildning. Kvinnor arbetar dessutom oftare
deltid och kan därmed inte konkurreraän män på villkorsamma om
tjänsterna. Meyerson/Petersen 1997, Wahl m.tl. 1998

Öhman,Ohlsson, J./ 1997 5.136.
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lö-harlångsiktigtlönerlägre män,genomsnitt äniharKvinnor
detvarit iskillnaderna1980-talet harsedanminskatneskillnadema men

ochbefattningmedochKvinnor män ar-konstanta. sammanärmaste
arbetsmark-eftersomlön. Menmycket ilikaungefäroftaharbetsplats

utsträckningiochoch kvinnorkönssegregerad män storstarktnaden är
generelltkvinnortjänaryrkenochbefattningarsektorer,olikaiarbetar

typiskakvinnoyrken itypiska änlägre i mans-lönernadåmindre, är
fårkvinnor sämrebl.a.hävdar ävenKvinnomaktutredningen attyrken.

sido-färrefårKvinnorkvinnor.de ärcheferna män änlön är omom
praktikenvilket ivärdelägresidoförmånerochförmåner mänän av -

ochkvinnormellanlöneskillnaderunderskattarstatistikeninnebär att
föräldrale-förvärvsavbrottpåsidanandraåförlorarMän mermän. -
utbildninghögreoftaregenomgår mänänKvinnorkvinnor.dighet, än

oftareocksåkvinnorochyrken, ärlågavlönaderelativttillledersom
löner 1997,och1997:136, Kvinnors mänsSOUlågavlönade män.än

1998ochkvinnor mäntalPå om

1973-1996männenslön i procentKvinnornas av
Heltidsanställda

LandstingKommunerStatenÅr Industri-Industri-
arbetare tjänstemän

748163841973
768265841974
818469861976
838771891978
838871911980
869073911982 ..

75879273911984
75859174911986
74859074901988
74838875891990
73888577901992
71878475911994
718885781996

64SCBjämställdhet 1998,lathundochkvinnortal män, s.Källa: På omom

ikvinnorkaraktärdessasocharbetsuppgiftergällerdet uppgerNär
arbetssi-sininflytandelitetde har överutsträckning män atthögre än

ochensidigtarbetet monotont.uppgifter ärattoch sina samttuation
lära sigmöjlighetutsträckning attmindre än mäniharKvinnor även

arbetsmarkna-påochyrket. Kvinnor mänutvecklas iochnågot nytt
den
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Arbetstiden skiljer sig också påtagligt mellan kvinnor och Mänmän.
yrkesarbetar totalt fler timmar kvinnor.än Den faktiska kortare vecko-
arbetstiden för kvinnor beror till del på kvinnorstor iatt större ut-
sträckning arbetar deltidän män och oftare hemma och sköterär om
familj, barn och hem Dessutomän män. det vanligareär bland kvinnor

blandän studera jämsidesmän medatt arbetet. Veckoarbetstiden skiljer
sig inte bara åt mellan kvinnor och män mellanäven olikautan yrkes-

Administrativt/kameralt arbete kommersiellt arbetegrupper. harsamt
de längsta arbetstidema medan servicearbete har de kortaste. Kvinnor
och på arbetsmarknadenmän

Arbetsmiljö

För få bra arbetsmiljö krävsatt arbetsmiljöarbetet,att precisen som
arbetsmiljölagen sker utifrånpoängterar, helhetssyn. Det viktigtären

arbetsmiljön och arbetssituationenatt bedöms och förbättringar görs
utifrån såväl fysikaliska psykosociala faktorer. Under år harsom senare
kunskaperna ökat hur psykosocialt dåliga arbetsmiljöer kan leda tillom
fysiska skador hos individen. Det gäller till exempel sambanden mellan

psykosocialt pressad arbetsmiljö och belastningsskador,en vilket un-
derstryker behovet arbetsmiljön helhetsperspektiv.att ettav se ur

Antalet dödade i arbetslivet har minskat under följd år. 1998en av
avled 68 arbeteti enligt Arbetarskyddsstyrelsens preliminärapersoner
statistik. siffraEn för tio år sedan uppgick till 144 Ut-som personer.
vecklingen visar aktivt arbetsmiljöarbeteatt ett har effekt och det äratt
viktigt det arbetet inte minskaratt i intensitet.

År 1997 anmäldes 52 431 arbetsskador ledde till sjukskrivningsom
Arbetsskador 1997, Arbetarskyddsstyrelsen och Statistiska central-
byrån. Av dem 30 348 arbetsolyckor, 12 783 arbetssjukdomar ochvar
9 300 fárdolyckor. För fallolyckormän är vanligast, följt överbelast-av
ning kroppsdel skada maskindel eller föremålsamt i rörelse.av Förav
kvinnor överbelastningsolyckorär vanligast, sedan följer fallolyckor
och skada Bland arbetssjukdomar dominerar belast-av annan person.
ningsrelaterade sjukdomar, 62 anmälningarnaprocent på grundgörsav

belastningsrelaterade faktorer. Därefter följer överkänslighetav och för
buller, förmän kvinnor följ organisatoriska och sociala faktorer.er

Psykosociala arbetsmiljöfrågor har diskuterats under lång tid men
har under de åren kommit i särskiltsenaste fokus. Trots ökad med-en
vetenhet god psykosocialatt arbetsmiljö förutsättningom ären fören
såväl hälsa produktivitet, ökar den psykosociala belastningen.som
Avigsidan arbetslivets snabba förändring framkommerav följdsom en

"magra" organisationer, övertalighet, ökad arbetstakt,av och svår-ny
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Ar-våldsriskerensamarbete,övertidsarbete,teknik,överskådlig m.m.
psykis-ochfysiskaolikaformframträder iohälsa t.ex.betsrelaterad av

Sjuk-depressioner.ängslanoch samtorsakadeka besvär stress, oroav
Riksförsäk-minskat.haårfleraunderefterökar attskrivningama nu

frånbesvärframföralltdet ärantyderundersökning attringsverkets
ökningen.tillbidragitbesvärpsykiskarörelseorganen samt som

1998-09-04pågåendesjukfallGranskning av
möj-arbetsinnehåll ochriktkännetecknas ettarbetsmiljögodEn av

arbetssituation.sininflytandeha översjälvenskildedenför attligheter
fårsaker,sigfortlöpande lär tainnebär ansvar,arbete, attEtt mansom

verk-denöverblickharandra, övermedsamarbetetillmöjligheterfår
ska-den,påverkamöjlighetharochden attförstårdeltarsamhet men

utveck-personligochtillfredställelse,för växtförutsättningargodapar
formuleringenvidutgångspunkternavaritocksåharling. Detta aven

l§.kap2arbetsmiljölagen,av
deökningarbetstaktens ärbl.a.framgårArbetsmiljö 97 att avenAv

deunderinträffat senastearbetsmiljöförändringamapåtagliga sommest
59 %respektive att68 %ochkvinnor mänbåde svararförfem åren

ensi-ochdetockså tungaattkvinnorMångaökat.arbetstakten uppger
ochmycketför görahar attstressigt,Arbetetökat. ärarbetetdiga man

haarbetsplatsenpåKonfliktemapåfrestande.psykiskt synesjobbet är
kvin-bådeblandCirka 8 %våld.förförrisken utsättasliksomökat, att

arbetsplatspå sinmobbningför un-utsattsoch attmän manuppgernor
månaderna.tolvder de senaste

arbetsmängd ochbehövertrendendestruktivaden ar-brytaFör att
förutsättningarpsykiskaochfysiskaanställdastill debetstakt anpassas

måsteohälsaförebyggamotverkas. För attbelastningarskadligaså att
ochhandledningvägledning, ut-stöd,tillmöjlighetfinnasocksådet

jobbet.iåterhämtningförrymme

branscheriarbetsmiljöproblemGamla nya

ochfokusialltmerkommitmiljöfrågor1900-talet harslutetUnder av
Återvinningarbetsmarknaden.påsektorhelttill avupphovgivit nyen

anläggningarbehovetochexpanderarmaterialochprodukterolika av
s.k.tiden.hela Detökaråtervinningsändamålförkunskaper nyaoch

arbetsmiljön.förkonsekvenserpåtagligafåttkretsloppstänkandet har
materialolikatillbådekretsloppsarbetet är att tamedSyftet vara

Återvinning omfat-sprids igiftiga naturen.förhindra ämnenoch attatt
elektronik,batterier,bildäck,förpackningar,framförallt papper,tar

Demonteringplastprodukter. ärslagsoch olikabyggnadsmaterial en
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del i det s.k. kretsloppstänkandet där detannan pågår såväl försöks-
verksamhet forskning.som

På de arbetsplatser i snabb takt uppstår saknas ofta kunskapsom om
vilka risker förenade medär verksamheten. Problemensom varierar
beroende på vilken verksamhet bedrivs. Upprepade manuellasom ar-
betsmoment kan ergonomiska skador. Exponering för damm, mik-ge
roorganismer, lösningsmedel och buller förekommer på många arbets-
platser liksom skador från stickande och skärande föremål. Särskilt all-
varligt arbetsmiljöproblemär att åtgärdats inom andra branschersom
återkommer inom kretsloppsbranschen framförallt eftersom denna
sektor de snabbastär växande marknaderna i västvärlden.en av
Aronsson/Sjögren 1994

Nya arbetsmiljöproblem

Den ökande användningen informationstekniken har också givitav
upphov till former arbetsmiljöproblem. Utvecklingen ska-ITnya av av

många möjligheter, ökar i många fall belastningenpar pånya men
människan och upphov till negativ så kallad IT-stress.stress IT-ger

reaktion intestress annorlundaär än det källornasom stress, ärannan
till eller förändrade.stressen är IT-stress kan delas isom nya treupp
delar: informationsstress beror på flödet informationattsom ärav
ostrukturerat vilket det svårt finnagör det relevant,att teknik-ärsom

beror påstress tekniken inte fungeraratt så arbetet fårsom opla-att
nerade avbrott förändringsstresssamt uppstår användarensnärsom ar-
betssituation återkommande förändras. Till detta kan läggasäven att
kravet på ökad nåbarhet, det så kallade 24-timmarsamhället, också kan
leda till stress.

Vikten belysning,rätt synavståndrätt för uppnåav etc. godatt en
arbetsmiljö känt sedan länge.är Det ökade användandet datorer le-av
der till högre krav på synergonomi i arbetet eftersom bildskärmsarbetet
i hög grad arbete medär visuella krav.ett Det viktigt belysningen,är att
arbetsplatsen och arbetsmaterialet utformas för användaren skaatt se
bra, må bra och inte få besvär.

Individens förutsättningar
För individerna i arbetslivet villkoren påtagligtär olika. Begreppen in-
dividens och handlingsutrymme i samverkan medresurser varandra, är
klargörande för förstå individensatt möjlighet verka i sin miljö.att I
första hand kan de förutsättningarsäga att under vilkaman man agerar
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har.arbeteslagsvad förochär manbor,beror manvemmanvarav
kvinnaärföljande art:kategorier mandet omhandlarKonkret avom

arbeteslagsvilketsigbefinnerfamiljesituationvilkeneller manman, ochbor iregionvilkeniålder,har,utbildning manvilkenhar, manman kanintearbetslivetklartstårDet atthar.vilketslutligen manursprung
slagsolikatalabörenhet, omattutan snararehomogen manensomses

arbetsliv.
problema-inslagpositivasåväl klartbestår somarbetslivDagens av
avhängigtdelindvidens ärförUtfalletdrag.hotfullaellertiska t.o.m.
och situa-förändringardehar mötaoch attkapacitetvilken envarav medförknippatintimti sin ärvilket turarbetslivet,uppstår itioner som

faktorerna.nämndade ovan
arbetslivet utsatt.isituationsinfinnerallaifrånlångtDet är som

stimulansfrihet,demvillkorendemångaupplever att gernyaTvärtom
betydligt änstörredagibli ärrisken utsattMen attmöjligheter.och nya

berörochuttryckolikamångasigUtsatthetensedan. tarårtioför bara
männi-gör attarbetsorganisationeninomvillkor somförändradebl.a.

alltindividenspåkravställs resurser,störreDetarbetamåsteskor mer.
initiativkraft.ochutvecklingtillviljatillkompetenskravökadefrån

yrken. Tempot ärallai settinombreddats stortharKompetenskraven
Följdenkrävande.ochbredareoftaarbetsuppgifterna merochhögre

stressjuk-formiutslitning,fysisk t.ex. avpsykisksåvälblikan som
ocksåinnebärarbetsplatsenpåklimathårdnandevärk. Ettochdomar
iblandansträngda,blirlättemellanarbetskamrater merrelationernaatt

slag.olikatrakasserierochmobbningsåsom avföljderdrastiskamed
dessutomharsektornoffentligadensärskilt inomNedskämingar

samtidigtkategorier,skildavitt sompersonal inompåbördorlagt tunga
arbetslösheten. Per-högadenökarinstitutionerolikapå genomtrycket

Hotet attundergivenhet.ochrädsla omtrötthet,vittnarsonalen om
älvavad delångt än upp-många accepterar merjobbet gör attförlora

på"tystnadenbenämnasbrukarfenomenvärdigt, ettfattar somsom
sammanhang attärdettaiproblemYtterligare ettarbetsplatserna".

1997,Lundström/Wickströmsjuka.de ärjobbettill atttrotsgårmånga
1999mil.1998, AronssonOhlsson,

för attmålasbilddyster mentyckas upp,kan somDetta vara en
detutvecklingtill ärutsatthetenvändaochsituationenförändrakunna

iproblemenkonkretadedefinieraochpåfastanödvändigt tahelt att
avseendedettaislutbetänkande ärArbetslivsdelegationensarbetslivet.

arbetslivet attägnatiproblemochområdenviktigaredovisning aven
frågor.angelägnadiskussionfortsattförunderlag avge
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Forskningsrapporter
aktuelladärforskningsrapporterantalredovisas ettavsnittföljandeI

analyseras.ochredovisasarbetslivettrender inom
denutsträclming,iutveckling är, storarbetslivetsförAvgörande

olikahurförformernaliksomutvecklingen,tekniskaochekonomiska
arbetslivetsvenska ut-dettillGrunden attorganiseras.verksamheter

bak-historia. Motvåremellertid ivifinnerriktningvissvecklats i en
Sveri-iutvecklingenekonomisk-historiskadenskildrasdettagrund av

ochtekniskaekonomiska,denochöversiktligtefterkrigstidenunderge
1990-talet.underutvecklingenorganisatoriska

led-arbetsliv rördagensinomfrågornaavgörandedeNågra mestav
deochanställningsformernadessa,förändringenochningsstrategier av

dessamed samthängerintimtindividenför sammanvillkorövriga som
behand-forskarbidragenFyrakompetensutveckling.ellerkunskaps- av

inommålasperspektivochingående res-uppfrågorlar dessa nyamer
område.pektive
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förändringiarbetslivEtt -

1950-2000Sverige

SONMAGNUSLARS

revolutionerindustriellaTre

verkarförnyelseochomvandlingdärarbetslivilevatycker ettVi oss
föränd-snabbEnsäkerligen.dettadelTill viss stämmerallt fortare.

helaförkaraktärsdragemellertid varithar ettarbetslivetringstakt inom
dennamåstehandförstaIlämna.på om-vi väg attsekel ärdet nusom

produktions-industrielladetljusetiförändringochvandling avses
inte äntid. Det ärunderutvecklingekonomins meroch sammasättets

vårtfotfäste ifickallvarpåproduktionssättdettasedanhundra år som
antaletidetsedan mättårsextio an-faktiskt inte änochland, sommer

produktions-dominerandedetjordbruketavlösakomställda att som
och drama-likaframväxt storsnabbadessinnebarSjälvklart ensättet.

industrialismen-lämnapåhållervi attomställning närtisk nusom
innebarintågIndustrialismenstappning.traditionellai sinåtminstone

isigoch läramiljöerinvandalämnamåste nyamänniskor uppbl.a. att
generatio-denfrämstdettycksliksomDåjobb. yngrevaratyper nuav

blåservind star-förändringensbland demföre. Det somgår ärsomnen
kast.

generelladet mönstretSverigeiutvecklingenföljheladetPå taget er
ochlitenvaritlängesedanoch harSverigeindustriländema. är enför

exis-Samtidigtomvärld.sinberoendestarktekonomirelativt öppen av
dy-ochförbetydelsehaft tempotharsärdragspecifikanågra somterar

utvecklingsförloppet.svenskadetnamiken i
hundra årendeunderutveckling senasteekonominsindustriellaDen

industriellabeskrivas tregenerellai re-sällan, tenner,brukar inte som
1997.Greenwood1999;Magnussonvarandraavlöstvilkavolutioner

och1800-taletunderinträffaderevolutionenindustriellaförstaDen
maskinerinförandetintroduktion samtfabrikssystemets nyainnebar av

Dennaelektricitet.gradmindreieller ännuångadrevs vatten,avsom
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revolution inträffade vid olika tidpunkter i olika länder. I Sverige
skedde kraftfullt genombrott för deett produktionsmetodema vidnya
sekelskiftet 1900.

På bred front innebar den första industriella revolutionen avlös-en
ning det gamla hantverkets arbetsmetoder och arbetsliv. Genomav me-
kanisering förändrades många arbeten i grunden medan helt jobbnya
tillkom. förutsatteDen dock fortfarande existensen omfattandeav yr-
keskunskaper hos del arbetskraften. Arbetet i de fabri-storen av nya
kerna karakteriserades hierarkisk uppdelning mellan i synnerhetav en
yrkes- och icke yrkesarbetare. En bestämd könsarbetsdelning utveckla-
des också där kvinnor ofta kom inta underordnade positioner för-iatt
hållande till Göransson 1993män.

Den andra industriella revolutionen kom få sitt genombrott iatt
USA ungefär vid tid, spred sig dock inte till andra industri-samma men
länder förrän under mellankrigstiden. Den kom få höjdpunktsinatt un-
der de s.k. gyllene åren efter andra världskriget fram till i mitten av
l960-talet. främstaDess karaktärsdrag massproduktion med syftevar

åstadkomma sjunkande styckekostnaderatt och ekonomiska skalför-
delar Chandler 1990. viktig förutsättningEn rad tekniska inno-var en
vationer, för bilar och kansket.ex. motorer i synnerhet detannat samt
alltmer spridda nyttjandet elektriciteten. alltI väsentligt byggdeav
också den andra industriella revolutionen på utvecklingen av en mass-
marknad för relativt homogena konsumtionsartiklar. Den snabba sprid-
ningen bilar, hushållsmaskiner och andra s.k. varaktiga konsum-av
tionsartiklar brukar ofta symbolisera förutsättningen för den andra
industriella revolutionen. Massproduktion i skala innebarstor vä-ett
sentligt annorlunda arbetsliv under den första fasenän industriellav
expansion. Nya organisera arbetet tillkom,sätt kärnanatt långt-var en
gående arbetsdelning formi det löpande bandet. taktt.ex. I med denav
ökade mekaniseringen blev fabriksarbetet allt rutiniserat och styrtmer
uppifrån ingenjörer och andra specialister. Särskilt under mellan-av
krigstiden skedde denna bakgrund genomslag förmot vadett som
ibland kallats vetenskaplig arbetsledning eller taylorism- eller med en

bredareännu rationaliseringsrörelsen Determ: Geer 1978. Generellt
innebar detta homogeniseringsett arbetet och arbetsvillkoren ochen av

de ofta knivskarpa skillnadernaatt mellan olika arbetarkategorier ten-
derade minska. Under den andra industriellaatt revolutionen kom det
industriella produktionssättet nå sin höjdpunkt. I de flestaatt industri-
länder uppnådde industrisektorns andel BNP liksom de industri-av -
sysselsattas andel den totala arbetskraften unikt höga siffror kringav -
40 %. Den andra industriella revolutionens gyllene under 1950- ochera
tidigt l960-tal kännetecknades också unikt hög tillväxttakt på deav en
flesta håll, inte minst i Sverige Magnusson 1996.
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modellen"svenska"denbetecknaskommithardet attOckså som
bör betonasDetrevolutionen. attindustriellaandradenihar sina rötter

land komden i vårtSverigeunik för attallsmodell intedenna menvar
modellen"svenska"denrenodlade drag. Begreppetovanligt an-fåatt

partsrela-deotvivelaktigtkärnaskiftande Dess ärofta på sätt.vänds
Saltsjöbads-s.k.den1930-talet,fr.o.m.framkom växationer attsom

arbetsmarknadensmellansamarbetefördåladesGrunden ettpolitiken.
dennaUnderl970-talet.tillframgällakomi attsettstortparter som

svenskaarbetsmarknaden. Denpålågkonfliktbenägenhetenperiod var
korporatismlångtgåendesidanvidkännetecknadesmodellen enav
och arbets-fackliga-förcentraliseringsgradhögovanligtockså enav

centrala löne-uttryck ibl.a.sigCentralismengivarorganisationer. tog
helagälldeiregel stort settmellan pe-förhandlingar parterna somen-

1980-talet-mitten samttill ifram1950-taletmittenfrånrioden avav
sidaorganisationernasfackligadelönepolitik frånsammanhållenen
till-skapadelönepolitiken". Dennasolidariska"denkallatsharsom

svensk arbets-påefterfrågeförhållandenaochutbuds-medsammans
löneutjäm-förgrundsysselsättning-fullsituationmarknad i enaven

tvivelperspektiv. Utanvästeuropeisktstark iovanligt ettning som var
strukturelladeindustriarbetehomogentrelativtockså en avettvar

långtgåendeoch denlönepolitikensolidariskadenförförutsättningarna
1998.Johansson/Magnussonutjämningen

siktpåkrisgyllene årendeavlöstes1970-taletUnder somav en
USArevolutionen. IindustriellaAndraför dengrundvalamaskakade

snabb takt.iindustrisektomtraditionelladenbantadesoch Västeuropa
kölvattnetchocker imakroekonomiskatillkomna avtycktesDå externt

huvud-denVietnamkrigföringen iamerikanskadenoch varaoljekriser
för-långsiktigaMenindustrikris.dennatillbakgrundensakliga mera

före-sådanaFramföralltviktiga.också treförmodligenändringar var
fundamentala.faller

världsekono-globaliseringenökadedenförstadetförgällde avDet
detutanförområdenmångaitillväxtenindustrielladenochmin

olikanaturligtviskankärnområdet. Manindustriella mena"gamla"
begreppetanvänder"globalisering",med som ensaker manommen

gårinternationaliseringekonomiskökadtilltendenspåbeteckning en
finansiellaochvärldshandelnökningkraftighävdadet att avatt en

avregleringochtullsänkningarackompanjeratshar avtransaktioner av
förskjutsytterligareskapadesinvilket ifmansmarknadema, entur en

bådekonkinrenstryckkraftigaDettakonkurrens.internationellökad
realitetpåtagligidagtjänsteproduktion äroch somindustri-inom en
nationalstatenskildvadför t.ex.betydligt snävare ensätter ramarupp

övernatio-förståsspelar1998. HärDickenReich 1992;försigkan ta
växande interna-snabbtdenregleraroll förEU, attnella t.ex. enorgan,
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tionella marknadsekonomin, samtidigt de ytterligare forcerarsom
intemationaliseringen homogenisering institutionella hindergenom av
etc.

detFör andra gällde det införandet tekniska innovationer, iav nya
synnerhet inom mikroelektroniken ICT. dessI kölvatten uppstod nya
branscher för tillverkning produkter och tjänster. Av änav nya mer
genomgripande betydelse effekterna för produktion och arbetsor-var
ganisation. alltEn del det traditionella industri-större ocksåav men

änstearbetet kunde och i utsträckning också utföras medstyras stornu
hjälp datorer. tekniken skapadeDen också förutsättningar för ettav nya

flexibelt och decentraliserat arbete Freeman-Soete 1994. Samti-mera
digt för det tredje förstärktes kraven på ökad flexibilitet ien pro-- -
duktionen förändrade preferenser bland konsumenterna. Engenom
alltmer kräsen konsumentskara åtminstone dei västliga industrilän--
dema ställde krav på personligt inriktad konsumtion. Manen mera-

inte längre beredd den strömlinjeformning livsstilaratt accepteravar av
Överalltmasskonsumtionen till delar förutsatte. frånstora restes-som

mitten 1960-talet- kritik konsumtionssamhällets konformismmotav
och likriktning. knappastDet möjligt förstå de modernaär att manage-
ment-läromas starka betoning "lean production", "just in time",av
kundstyrning hänsyn till denna grundläggande prefe-utan att taosv.
rensförändring. Kraven på snabbare omställning produktionen samtav
tillverkning många olika modeller och därmed kortare serier harav
kommit bli allt viktigare konkurrensargument på marknaden.att ett

Omvandlingens kännetecken

tredjeDen industriella revolutionen har under de decen-senaste tre
nierna drivit fram rad förändringar vilka fem förefaller deen av vara

spektakulära. det förstaFör det tydligt denmest traditionellaär in-att
dustrisektom fallit tillbaka lcraftigt- både andel BNP ochmätt isom av

sysselsättning i samtliga industriländer.tenner Istället ökarav mogna
i synnerhet sektor i brist på bättre brukar kallasen som

änstesektom". detta detTrots förhastad slutsats dennaatt motvore en
bakgrund tala industrisamhällets död och tillkomsten ett post-om av
industriellt tjänstesamhälle. Många dessa "tjänster" i självaärav nya
verket "industrirelaterade tjänster" och har uppstått bakgrundmot av
införandet teknologi och/eller organisera arbetet ochsätt attav ny nya
tillverkningen. ICT-tekniken har inneburit hel del det.ex. att en av ar-
betsuppgifter tidigare klassats "industriella" utförs påsom som numera
kontor vid skrivbord. andra fallI har s.k.ett outsourcing inneburit att
tidigare industriellt arbete företagetinom istället förts påöver ettnu
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Vid sidansysslor form tjänster.utför dessa iföretagseparat avnusom
kommunika-"renodlad" tjänstesektor inomocksådetta har meraenav

sysselsätt-andelvård ökat sinhandel, utbildning,tion, service, etc. av
tillframdenna ökning åtminstonedelharSverigeningen. I stor aven -
hu-offentliga arbetsgivaremed olikaskett1990-taletbörjani somav -

andraoch utbildning. Ivård,synnerhetgäller ivudmän. Det omsorg
och service-framförallt den privata tjänste-detindustriländer ärmogna

1999.Magnussonkraftigtökatsektorn som
föromställningkraftigakännetecknet på denviktigaandraDet som

kölvattnenuppstår iförändrade arbetedetnärvarande pågår är avsom
införs. Tjänste-verksamheterorganiserateknik och sätt attatt nyany
gamlaannorlunda denradikaltavseendenflera än typenarbetet iär av
kraftigt.kategorin Dessaden förraökaroch vi sågindustriarbete som-

tillverkandedeolika dimensioner. Inomformiskillnader kan avses
hårtblir mindreskillnad arbetetviktigdetföretagen innebär att nuen

olika arbets-vid fleramöjliggör arbeteICT-teknikenlokalmässigt.styrt
arbetsuppgiftutförtillsammansdestationer attsamt ensompersoner

skapasbakgrundlokal. dennaMotfinnas ibehöverallsinte samma
gällerdetdecentraliserade lösningarförförutsättningar när ar-nya

förgrundgång läggsföretag. Påbetsorganisation inom an-ensamma
lämpligt kanfall dettadelösningar. Iföretagsmässiganorlunda anses

s.k.utanför företagetsuppdrag/tjänster läggasandel out-större ram,en
flexibi-för ökadförutsättningarskapastidsmässigtOcksåsourcing. en

utförs påberoende detinteänstearbetetdel ettlitet. attEn ärstor avav
indi-innebärtidpunkt.given Dettavid visskoordinerat attsätt meraen

blir möjliga.ledigheterflextider,formviduella lösningar i etc.av
alltid varit-avseenden och harandraockså iTjänstearbete är an--

dettadimensionindustriarbetet. viktigEnstyrdanorlunda det hårtän av
för ensidigtställs.kompetens Detkrav påannorlunda är attdeär som

alltidgenerellttill tjänstearbetefrån industri-hävda övergång settatt en
annorlunda kom-centralt deökad kompetens. Merkrav påinnebär är

utveckling brukarefterfrågas. Dennafärdigheterochpetenser som
faktor.humankapitalet blir allt viktigaremedibland beskrivas att en

människorföretag litet antaldärsynnerhet inomgäller förstås iDet ett
och s.k. immateri-kapitalvärden, både reellahar för allt störreansvar

egenskapergenerellabakgrund blirella. dennaMot ansvarsommer
individu-sida dettagrundläggande. Enoch omdöme är att ettannan av

vilket också förut-övervaka,mycket svårtaliserat tjänstearbete är att
Till detta kommeransvarstagande och omdöme.gradhögsätter aven

Individen be-bred allmänkompetens.ofta förutsättertjänstearbeteatt
istället ha god all-specialist förutsättsskicklighöver inte utanvara en

förut-till förändradelösningaroch kapacitetmänbildning att anpassa
formella kompetensnivåndenservicearbetenenklaresättningar. I är
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ofta lågt istället förutsätts ofta hög grad social kompe-satt men en av
tens.

det tredje kan tillFör vi viss del relatera förändringar anställ-av
ningsformema till den omställningsprocess talarvi här.större som om

för mycketDet hävda heltidsarbete och fast anställningär sagt att att
tidigare normaladet tillståndet. så fall har detI bara gällt ganskavar en
kort period i industriarbetets och industrialismens historia. Så sent som
under mellankrigstiden olika former tidsbegränsade jobb, inklu-var av
sive säsongsarbete mycket vanliga. Också under efterkrigstiden då den
heltidsarbetande fast anställde utgjorde fanns många undantagnormen
till denna regel. gällde synnerhet kvinnorDet i i omfattningstorsom
arbetade fördeltid kunna kombinera lönearbete med hemarbete ochatt
skötsel barn.av

Trenden, under denåtminstone tioårsperioden, emellertidärsenaste
entydig för flesta industriländer:de relativt kraftig ökningmogna en av
löntagare med tidsbegränsade förordnanden. problem iEtt samman-
hanget fenomendetta svårt fånga i statistiskaär äratt ytterst att termer.

beror till del på människorDet sig mellan olika formerrörstor att av
anställningar liksom mellan arbete, arbetslöshet och studier vilketetc.,

konventionell statistik utgår ifrån läget vid mättillfillevisstetten som
har svårt fånga. Också i kanSverige vi andelen s.k. projektan-att attse
ställningar andra former tillfälligaoch anställningar ökathar underav
l990-talet. Räknar dessutomvi in vikariaten och del deantar att en av
s.k. egenanställda i Sverige idag, egentligen utgörs av personer som
arbetar på lösa kontrakt och många falli skulle vilja ha arbeteett nytt
så denna andel kanske 15 % arbetskraften. gällerDetutgör uppemot av

falli så individer Wikman m.fl.300 000 1998.änmer
Orsaken till allt fler fått lösare anställningskontrakt tidigareatt än är

komplex. viktig faktor säkert den höga arbetslöshetEn existeratär som
inom EU-området under decennier, vilket skapat mins-t.ex. senare en
kad beredvillighet från arbetsgivamas sida binda arbetskraftatt upp

långsiktigt. också andra faktorerMen här betydelse. gårDetärmer av
knappast förneka också krav på flexibilitet, denatt att störrenya om-
ställningshastigheten, kortare produktcykler, krav på snabbare kompe-
tensutveckling hos individen spelar viktig roll sammanhanget.ietc. en
Uppenbart hur helst omfattningen de "lösare förbindel-är attsom av

påtagligt högreserna" inom den växande tjänste- ochär servicesektom
inom den traditionella tillverkningsindustrin.än industrin detInom är

troligtvis främst dei "outsourcade" tjänsteföretagen andelensom pro-
jekt- och andra former tidsbegränsade tjänster vanliga. Detär mestav
kan också andelen tillfälligt anställda inom den offentliganoteras att
servicesektom vård och omsorg i Sverige har ökat påtagligt under
1990-talet.
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tredje in-med denkopplaskanföreteelseüärdeEn sammansom
redanframarbetslöshetden höga växterevolutionendustriella är som

tenderatharochindustriländergamlaflestade1970-talet iunder som
årtiondenaförstaunder detillväxtmycket högEfterfast.bita sigatt en

slutetframoch1970perioden från emotkornvärldskrigetAndraefter
Mångatillväxt.lägrebetydligtkännetecknas1980-talet att enavav

fickoch Västeuropabranscher i USAochregionerindustriellagamla
produktionska-bådebantningbetydligerfaraperiodunder denna aven

tradi-denarbetstillfällen inomMiljoneranställda.antalochpacitet av
etableras påkomArbetslösheten attförsvann.industrisektomtionella

1930-talet. Dennaerfarit sedaninteindustriländerflestadenivå somen
medtaktned ikämpats attkunnatsmåningomsåbara nyaharnivå

service-tjänste-ICT-området, samtsärskilt inomfait,fåttbranscher
ochStorbritannienNederländerna,USA,gällerDettasektorn. t.ex.

mycketbestått pådockarbetslöshetenharländervissaDanmark. I en
liksomFinlandFinland. IochSpanienTyskland,inivå,hög t.ex. -

påtagligtsiginfinnadockarbetslöshetenhöga attdenkomSverige - Åtminstone Sverigeiefter 1990.förränhåll, inteandrapåänsenare
överbryggningspolitik idendel påtillförmodligendettaberodde stor

socialdemokratiskaradsysselsättningenupprätthållasyfte avatt som en
drygtoch1970-taletfrån mittenförderegeringarborgerligaliksom av

1999. GenomLindbäck 1997; Jonung1994;Magnussonframåttio år
sysselsättningenupprätthöllsväxelkursförändringarochdevalveringar

ekonominiobalanserochinflationtill prisetnivåhögpå avmenen
Huvud-l990-talet.börjaninedgångenförvärradeotvivelaktigt avsom

iunder krisenförsvannarbetstillfällen000500dedelen än sommerav
Vid mittenindustrisektom.traditionellai denfannsl990-taletbörjan av
offentligadenfrånocksåavgångarmedpådettaspäddes90-taletav
återvänt-har sedanjobbdessadeletc.. Envård,sektorn avomsorg

närvarandeförindustrisektomtraditionelladentillknappast sommen
sysselsatta.andelökar sininte

hartolkningenkeynesianskaefterfrågebetonadedensidanVid av
orsaksförklaringar"strukturella"huvudsakligatvåframförtsdet främst

t.ex.EU-områdetinomsynnerhetiarbetslöshetenhögafortsatttill den
europeiskadenhävdatsdetharförklaringen attden1994. IBean ena

miss-matchnings-s.k.betydandekaraktäriserasarbetsmarknaden av
annorlundautbjudsarbetskraft ärdeninnebärproblem. Det att som

betyderefterfrågas. Detdenkompetensavseende på änmed etc. som
vissaarbetskraftsbrist inomarbetsmarknad medöverhettadfårviatt en

högmycketfortsätterarbetslöshetenmedan attekonomindelar varaav
hävdarhuvudförklaringen attpresenteratsandrahåll.andra Denpå som

stelheter. Enolikakännetecknasarbetsmarknadeneuropeiskaden av
arbetslöshetochsjukdomvidersättningsnivåerhögalönestruktur,stel

2 191016-
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skapar enligt detta incitament företc. synsätt jobb till rela-att tasvaga
tivt låga löner inom den privata servicesektom. tvivelt.ex. Utan kan
båda ha fog för sig. länderDesynsätten under år på ettsom senare

tydligt lyckats minska sin arbetslöshet-sätt USA, Nederlän-t.ex.mera
derna och Storbritannien har lyckats etablera kraftig ökningen av-

kvalificerade jobb inom industri- och tjänstesektor samtidigtmer som
antalet jobb den låglöneintensivainom servicesektom har ökat.

För Sveriges del kännetecknas läget fortfarande hög arbets-av en
löshet visserligen sjunkit under de två åren ändåsenastesom men som
ligger kring räknar10 % vi in dem finns i arbetsmarknadsåt-om som
gärder. Förvärvsfrekvensen har också sjunkit påtagligt i Sverige under
1990-talet, från drygt 80 % till under %. Nedgången75 verkarstrax

någorlunda neutral med avseende på kön knappast detnärvara men
gäller ålder och etnicitet. Sålunda har andelen i arbete inom grupperna
under och25 minskat kraftigare55 i övriga Påöver än grupper. samma

har förvärvsfrekvensen bland invandraresätt sjunkit kraftigt under
l990-talet.

detFör femte, till kansist, vi också förändringarde i relationense
mellan denpå svenska arbetsmarknaden i ljuset denparterna av om-
ställning här talarvi Under lång tid kännetecknades relationensom om.
mellan i synnerhet i Sverige, också i de flesta andraparterna, men

industriländer, långtgående centralisering. Sverige komI denmogna av
s.k. svenska modellen symbolisera denna centrala förhandlingsmo-att
dell inom vilken fackföreningamas och arbetsgivarnas centralorganisa-
tioner högi grad gjorde löneutrymmet. Denna modell har underupp om
de decennierna kommit nedmonteras. På många hållsenaste har detatt
inneburit kraftig försvagning ställning. kanDetta spårasparternasen av
i minskande antal fackföreningsmedlemmar och färreett kollektivavtal

Ävenmed lägre grad täckning. det knappast har inträffat iav om senare
Sverige har det ändå skett betydande förändringar också på detta om-
råde i vårt land. sin gamlaI mening har den svenska modellen eller
Saltsjöbadspolitiken upphört fungera SAF och arbetsgivar-att genom :s

på organiserat fungeravägran att ett Det harsättnas part.mera som
också skett maktförskjutning från central nivå till förbundsnivå inomen
de fackliga organisationerna.Johansson/Magnusson l998:kap 10 Ny
teknik, organisera alltmersätt tjänstebaserad och alltatt mindrenya en
homogen produktion skapar också tryck upprustning denett mot en av
lokala fackliga nivån på många avtalsområden.
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arbetslivetDet nya

inteviförändringsprocess ännuidag mitt istårArbetslivet stor somen
de främstanågradiskuteratföregåendei detharpå. Vislutet avsett

kon-allmännavilkadåFråganomvandling.denna ärpåkännetecknen
följandedetskall isikt. Vilite längrefårutvecklingensekvenser

på liteutvecklingslinjerochkonsekvensermöjligasådanadiskutera tre
olika plan.

tjänstearbetetökningrelativadentroligtdetdet första attFör är av
kunnatviindustriarbetettraditionelladetminskningenoch somav

fortsätta.kommertrendårtiondena attärunder deskåda senaste somen
servivcesektorerochkallar tjänste-videtsidanåinnebär attDet ena

Åsysselsatta.antalandel irelativa mättöka sinfortsättakommer attatt
kallakandet viinomförändringarocksåfår visidanandra stora som

bekostnadÄven öka påtjänstearbetetkommerhär attindustrisektom.
uppdelningocksåkanindustriarbete. Vi göratraditionellt avenettav

till-traditionellagamladensektorer:olikatvåitillverkningsindustrin
högtmedindustrispjutspetsinriktad ettochverkningsindustrin nyen

unika kompeten-mindreellerpågrundar sigförädlingsvärde mersom
1970-taletsedanallt ärdraggrundläggandeEttfärdigheter.ochser

råder ikonkurrensochkostnadspressskarpadenotvivelaktigt syn-som
viinnebärtillverkningsindustrin. Det atttraditionelladennerhet inom

allmänttalaridagvisådant om:kommer att somavmerse
underleve-tillindustrinarbetsuppgifter inomenklare"outsourcing" av

anställda.antalet Dennai"downsizing"fortsatt termersamtrantörer av
måsteteknik,ICT ävenocksåförståsutveckling drivs sesmennyav

Samtidigt kommerrationaliseringstryck.och Ökatkonkurrensökadsom
öka. Dessaspjutspetssektominomarbetstillfällena attförmodligen

med högtjobbkvalificeraderelativtkaraktärhafrämstkommer att av
kommerkompetenskravlägremedarbeteföränsteinnehåll. Utrymmet
alltblir"outsourcing"införs ochteknikmedminska i takt merattatt ny

vanligt.
redanviutveckling noterat-dennaskaparandradet enFör som-

dearbetsförhållandenannorlunda änradikaltförutgångspunkt som
kravderadarbetstagare. Enmajoritetförtidigare,gällde somnyaaven

tjänstearbetehomogentstyrbart ochmindremedtaktfram i att ettväxer
mindre"Ökad flexibilitet". Ettbeteckningenunderoftasamlasetableras

harplacering,geografiskochtidsmässigiarbetehårt termerstyrt av
förmodligenindividen. Detförfördelar ärradotvivelaktigt meraen

tillmöjligheterpotentiellaökadeåtminstoneochomväxlande enger
Samtidigtlivssituation.totalamänniskorsplaneringindividuell avmer

allt fortsattarbetsmiljöproblem attde trotshel delförsvinner somaven
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följeslagare inom industriell tillverkning: buller, skadliga äm-vara en
farliga miljöernen, m.m.

"gränslöst"Samtidigt skapar arbete problem. Det vik-ett ärmer nya
tigt konstatera det faktiskt skillnaderexisterar mellan olikaatt att stora

tjänstearbete. många kan ökad flexibilitet,Förtyper sagt,av som ge
upphov till effekter. gäller förmodligen förstapositiva Det i hand kvali-
ficerat tjänstearbete. andra kan det dock innebäraFör ständigtatt man

rycka och möjligheten förena familjmåste stå beredd inatt att att t.ex.
minskar. arbetslivet föroch arbete ytterligare Det också med signya

arbetsmiljöfaror börjar skönja: stillasittandevi arbeteettsom nunya
vid datorarbetsplatser leder till allmänna hälsoproblem, förslit-som

ständigt line" ellerningsskador på "on "just in time"Krav attetc. vara
uppfattaskan också många stressigt.ytterstsomav

har sedan 1960-talet på skapaI Sverige vi satsat stora attresurser en
regelsystem till delarlagstiftning och lösa denett stora avsett attsom

traditionella tillverkningsindustrins arbetsmiljöproblem. Också forsk-
arbetsmiljöns faror har kretsat kring villkorenningen kring inom in-

dustrin. mindre har på uppmärksamma deMycket satsats attresurser
arbetsmiljöproblem uppkommit i takt med ochtjänste-attnya som ser-

vicearbetet omfattning. Liksom tillverkningsindustrini inom harväxt
dessa arbeten under år för allt högre krav på ratio-även utsattssenare

nalisering kostnadseffektivitet, vilketoch i sin skapat grogrund förtur
ökade arbetsmiljöproblem. Men, redan dessa problemnämnts,som ser

industrin.annorlunda inom heller säkertDet inte sådanaän ärut att
problem enkelt kan lösaspå något på den centrala nivå varitsätt som en

hömstenama fördai den tidigare svenska arbetsmiljöpolitiken. Cent-av
ralt fastställda gränsvärden och regler kan inte lösa problem oftasom

individuella hälsofrågor och lokala förhållanden. utvecklaFör attavser
individuellt och lokalt arbetsmiljöarbete spelar, detvivel,ett utanmer

lokala avgörande roll.parterna en
För det tredje framstår det troligt arbetsmarknaden kommerattsom

betydligt segmenterad vad harvi varit vid, iatt änvara mer vana syn-
nerhet enlighet medi Sverige. I vad redan kan förvi närva-sagtssom
rande skönja uppdelning arbetsmarknaden femi sektorer. Vien av
kommer ha högkompetenssektor industri- och tjänsteproduk-att en av
tion med högt förädlingsvärde. naturligtvis förDet viktigt landärett ett

denna förrnåsSverige sektor Genom påatt växa. att satsasom resurser
teknologisk och spjutspetsutbildning och delta deniattannan genom
globala ekonomin kan förhoppningsvisvi till så blir fallet. Detatt ärse
troligt dennavi inom sektor kommer återfinna morgondagensatt att
elitarbetare med förhållandevis hög lön, goda arbetsvillkor och flexibla
lösningar det gäller arbetstider, viss del dessa kommerEnnär etc. av
förmodligen inte fast anställda projektarbetet någotatt ärvara men-
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denna sektorlåter påtvingas.väljer själva sig Inomde änsom snarare
obefintlig.mycket liten ellerarbetslöshetenkommer att vara

traditionellockså hasektor kommer vidennaVid sidan att enav
industriell tillverkning. Härsysslar medhandförstasektor i sersom

skill-första sektorn. Tilldenannorlunda iarbetsvillkorochlöner änut
unik kompe-innehar de ingenförradenföretagen inad från gruppen

förädlingsvärde.högt Demonopolställning ochdem etttens ensom ger
inomglobal konkurrens. Företagenhårdarealltistället förutsätts en

de under-konkurreratvingassektorn kommertraditionelladen att om
högkom-eftersomFout-sourcade"alltmerblirleverantörsuppgifter som

till-för självamarknaden iställetfrånköpaväljerpetensföretag attatt
betydelsehardettaför klara sigrationaliseramåste attverka. De att -

ganskatorde ståerbjudaskanarbetsvillkorochlönerför vilka som
förderationaliseringspresshårda utsättsdenMed tanke påklart. som

särskilt mycket iökakommersektordennatroligtknappast attdet attär
relativt högrisk förkan finnasdetbetyderjobb. Det atttermer enav

denna sektor.arbetslöshet inom
ojjfent-idag beståframtiden liksomitredje sektor kommer attEn av

kris allmäntfinansiellatanke på denMedochliga service.tjänster som
högabakgrund denminstsektorn inteoffentligadrabbar den mot av-

all-sektorpå dennatyderdet ingentingfinnsarbetslösheten attsom-
harstorlek. Också härmycket isärskiltöka ut-kommermänt attsett

"down-sizing".karaktäriseratstidundervecklingen snarast avsenare
lett tillbudgetproblemharoch kommunernalandstingenSärskilt inom
ned påoch skuritutvalda kärnfunktionervissavalt prioriteraatt attman

Samtidigt har kravennödvändigt.absolutsådant inte ansettssom
ochlönerkanutbildning ökat. Viochkompetensformell anta att ar-
försektor kommerdennaockså inom ettbetsvillkor att utsattavara
dennavilken måntioårsperioden.kommande Idenfortsatt tryck under

poli-beror påårenunder deeller inteökasektor kommer närmasteatt
för svenskkommer gåhur detändå påtiska faktorer attytterstmen-

heller inomAlltså kan vi kanske intede åren.ekonomi under närmaste
arbetslöshet.vissdenna sektor utesluta en

ökaförmodligen kommerbetydelse ärfjärde sektor attEn envars
produktivitet. dennalåg Imed relativtservicesektorenklare privat

begränsade.och utbildning Iformell kompetenspåsektor kravenär
dennaindividen ganska lätt Motenskildenormalfallet den ersätta.attär

nödvändig beting-Serviceuppdragpå enklabakgrund lågt prisär ett en
Över kostnadsnivåvissskall kunnaför denna sektorelse växa.att en

hantverkssyss-för jobb enklaremarknadenhelt enkeltförsvinner som
sektor där-hårvård, har dennaI Sverigerenhållning i hemmen,lor, etc.

den of-konsekvensdelvis ocksåganska litenför varit attavsom en-
servicefunktionermonopoliserat radpraktikenfentliga sektorn i en
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denna sektor kommer för-inom vård, barnomsorg, Lönema inometc.
modligen blygsamma och arbetsvillkoren mindreatt gynnsamma.vara

återfinna hel del de beställda s.k.kommer ocksåHär vi sämreatt en av
flexibla,"självanställda". tvingas "just in "time"Dessa attsnarare vara

bara anställ-på arbetsmarknaden med kortvarigaoch otryggamera
finnsistället för välja det själva. Förmodligen detningskontrakt att-

arbetslöshet denna sektor.risk för relativt inomstoren
utomstå-femte sektor för definns också anledningDet nämnaatt en

sällan deltar den reguljäramänniskor pående. bestårDen som meraav
långtidsarbetslösa, förtidspen-här finner dearbetsmarknaden. viDet är

studerar Vidarehar tillfälliga anställningar,sådana barasionerade, som
socialhjälp, Med tanke påsysselsättning, uppbärbristi på attetc.annan

kan be-sjunkit under 1990-taletförvärvsfrekvensen har i Sverige man
denna sektor tidigare. Ingentingfara fler finns inomlångt än ty-att nu

radikalt kommer minska idenna sektor på någotder heller på sätt attatt
individer blivittvivel rekryterar denframtiden.betydelse i Utan som
arbetslöshetsektorerna och kommitde andraarbetslösa i någon varsav

att perrnanentas.
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ochutvecklingekonomiska1990-talets

arbetsmarknaden

ÖWADENSJESKIL

denbestämdgradhögmycketiutveckling avärArbetsmarknadens
integreradArbetsmarknaden ärutvecklingen.ekonomiska enallmänna

in-marknader,andraiförändringarochekonomindelcentraloch av
arbetsmarknad. Pålandsförändringar etttillledereller avexterna,terna

institu-arbetsmarknaden, t.ex.förändringar genomledersätt avsamma
Syftetmarknader.andraförändringartillocksåförändringar, avtionella

ekonomiska ut-denhuvuddragnågraartikel avdenna är attmed ge
arbetsmarknaden. Detpåeffekterdessoch1990-taletundervecklingen

dendelskonjunkturutvecklingen,dels merpåuppdelningmedgörs en
utvecklingen.ekonomiskalångsiktiga

och1990-taletunderKonjunkturutvecklingen
arbetsmarknaden

arbets-lågochinflationlågproduktivitetsökning,högtillväxt,Snabb
och1950-underländernaindustrialiseradedekännetecknadelöshet

stigasaktainflationenbörjade1960-taletslutetUnder1960-talen. av
denEfterUSA.ilångsammareblevproduktivitetsutvecklingenoch

produktivitetstill-ochfartinflationen1973åroljekrisen satteförsta
lades1970-taletmittenIoch Japan.också i Europalägreblev avväxten

in-ianti-inflatorisk riktning merpartenpolitikenekonomiskaden om
arbetslös-ochVästtysklandochUSAimedländerdustrialiserade start

lägefickoch vigradvis ettendastsjönkInflationenhöjden.sköt iheten
inflation-högocharbetslöshethögtillväxt,lågkombinationmed aven

arbetslösheten steginnebar1979oljekrisen attandrastagflation. Den
former,delvisifortsattepolitikenanti-inflatoriska nyaDenytterligare.

minskadeInflationenränteläge.högttillledde ettformerbl.a. i som
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gradvis under 1980-talet dei flesta industriländer arbetslöshetenmen
förblev hög.

Sveriges arbetsmarknadsutveckling skilde flerasig i avseenden från
den i andra industriländer. Arbetslösheten visserligen del i bör-steg en
jan 1980-talet, inte lika mycket i andra länder. 1980-taletsav men som
andra del kännetecknades för Sveriges del långvarig konjunktur-av en
uppgång. 1989 och 1990 arbetslösheten kring ll/z nivåprocent,var en

sådan den innebar löner och priseratt i allt snabbareatt stegsom var en
Överhettningentakt, snabbare i omvärlden. ekonominän innebarav

inte bara arbetslösheten låg, dvs dematt i arbets-attvar av som var
kraften arbete, också arbetskraftsdeltagandet nåddeutan attvar men
mycket höga nivåer. Framför allt ökade det kvinnliga arbetskraftsdelta-
gandet snabbt under 1980-talet och nådde nivånästan samma som

Arbetslösheten låg under 1980-taletmännens. på ungefär nivåsamma
för kvinnor och Skillnader fanns fortfarande vad gälldemän. antalet
arbetstimmar deni mening kvinnorna i genomsnitt arbetade färreatt
arbete denna skillnad minskade underäven 1980-talet. Jämförtmen
med under 1970-talet arbetade andel kvinnorna heltid ochstörreen av
bland dem arbetade deltid arbetade allt fler lång deltid. I inter-ettsom
nationellt perspektiv det kvinnliga arbetskraftsdeltagande mycketvar

Ävenhögt. arbetskraftsdeltagande bland äldre i aktiv ålder 55-64 år,
såväl kvinnor högt i Sverige. Något däremotmän, oroadesom var som

tendens till ökad sjukfrånvaro. En oroande tendensvar en attannan var
invandrarnas arbetsmarknadsläge tenderade gradvis försämrasatt -

under uppgången under slutetäven 1980-ta1et.av
Överhettningen kring kan1990 hänföras till flera samverkande

faktorer. En internationellt relativt stark konjunktur, avregleringen av
valutamarknaden och de finansiella marknaderna med åtföljande in-
vesterings- och spekulationsboom inom fastighetsmarknaden och svå-
righeterna hitta majoritet riksdageni för åtstramande åtgärderatt ären

Överhettningennågra ingredienser. bröts år 1990 och övergick på kort
tid Äventill lågkonjunktur, den allvarligaste under efterkrigstiden.en
till nedgången finns det flera samverkande faktorer. Några demav var:
1 En skattereform innebar starka incitament till sparande; 2 Ensom
internationell konjunkturförsvagning och detta stigandetrots räntor
kanske främst beroende på kostnaderna för den tyska återföreningenatt
på grund politiska utfástelser inte gick skatteñnansiera; 3attav samt

låsningEn kronan till D-marken första till inträdet i EG,ett stegav som
inflationen under 1980-talets andratrots att del hade inneburit kro-att

blev övervärderad. Bidragande till krisen blev djupså och all-attnan
varlig den underskattades i sitt inledande skedeatt och åtgär-var att
derna därför insattes Se Jonung 1999 för analyssent. stabilise-en av
ringspolitiken under de decennierna.senaste
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före kri-lägetmångdubblades frånarbetslösheteninnebarKrisen att
inledande årendeUnder1993.djupasttills den upp-varsomvarsen

ekonomindelarDeblandhögstarbetslöshet männen. somigången av
tillverknings-ochbyggnadsindustrinalltframförförstdrabbades var

komframLängresysselsatta är män.därbranscher merpartenindustrin,
sysselsättningsmässigtkvinnordeninomneddragningarocksådet av

mellanarbetslöshet mäniSkillnadensektorn.offentligadominerade
fortfarandedockArbetslöshetenminskat. ärdärmedharkvinnoroch

blandarbetslösheten1999kvartaletbland Förstahögre män.något var
uppgif-förtabell lSe5.0kvinnorbland procent.och6.3 procentmän

1998.och19931990,avseendeter
arbetskrafts-minskattillleddekrisen ettviktigt attminstInte var

1993.efter årfortsattearbetskraftsdeltagandetiNedgångendeltagande.
konjunktur-Enungdomar.blandalla mestminskade iDet mengrupper

förlorararbeteharde etttillfrämstleder inte attnedgång sompersoner
fåsvårthararbetsmarknaden attpåinpåde vägtill ärdet attutan som

arbets-inträde isittfick skjutaungdomarMångaarbete.första uppett
ochgymnasie-bådesnabbt påökadeungdomsutbildningenochlivet

högskolenivå.
invandrarna.problemökadedrastisktfick varEn somgruppannan

invandraredeflyktingarna ävennyanländadespecielltgällde menDet
krisen.hårtdrabbadesl980-talenoch1970-underanlänt avsom

dras-mycketökadearbetslöshetenochsjönkArbetslcraftsdeltagandet
utländskauppgifterinnehållertabell lSe omdessatiskt i somgrupper.

alltsåingårmedborgaresvenskablivitinvandraredemedborgare som
inte.

regio-olikamellanarbetsmarknadslägeiskillnaderklarafinnsDet
högkonjunkturendenunderocksåfanns extremaSådanaSverige.iner

ned-l990-taletsunderbeståttharskillnadernaregionala1989-90. De
medskillnaderökadetill någottendensfunnitshargång. Det snarast en

framförunderstorstadsområdenaiutvecklingnågot gynnsammeren
regionaltSkillnaderna i1990-talet.slutetunderuppgångenallt av

iförändringarbakomfaktorernaocksåarbetsmarknadsläge är aven
l990-taletUnderlandet.inomoch flyttningsmönsterflyttningsintensitet

1970-hälftenandraunderhögrebetydligt änvaritrörligheten avhar
därvidtendenser1997. Tre årNättorpStorrie1980-taletochtalet

koncentreradårtiondentidigareunderRörligheten än1 ärtydliga: mer
medbor-utländskablandhögRörlighetenår; 2 är20-29till de yngre
vidplaceratsflyktingardärdeofta frångåroch den orter an-gare
tillgårNettorörligheten stor3storstadsområdena;till samtkomsten

storstäder.ochregionalatilldel centra
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Tabell Arbetsmarknadsläget 1990, 1993 och 1998

1990 1993 1998
Arbetslöshet alla 1.6 8.2 5

män 1.7 9.7 6.9
kvinnor 1.6 6.6 6.0
Stockholms län män 0.9 8.3 5.2-
Stockholms län kvinnor 0.9 5.1 4.4-
utländska medborgare 4.3-män 24.0 22.6
utländska medborgare kvinnor 3.6 17.0 17.1-

rbetskraftsdeltagandeA alla 84.5 79.1 76.5
män 86.6 80.9 79.0
kvinnor 82.3 77.2 73.9
Stockholms län 88.9män 83.3 81.6-
Stockholms län kvinnor 86.6 81.0 78.6-
utländska medborgare 77.9 66.2män 66.5-
utländska medborgare kvinnor 70.8 57.0 52.2-

Källa: Arbetskraftsundersökningama, SCB.

Sedan konjunkturens botten år 1993 har det skett gradvis reduktionen
arbetslösheten. dockDen fortfarande mycket högär jämfört medav

läget i början 1990-talet och också jämfört med vad då betrak-av som
tades nivå förenlig med icke-accelererande infla-som en som var en

Äntionstakt, nämligen till2 3 arbetslöshet. långsammareprocents har
arbetskraftsdeltagandet och andelen sysselsätta återhämtat sig. Ned-
gången i arbetskraftsdeltagande och sysselsättning fortsatte efter 1993
och fortfarande uppgångär under de allratrots årensenaste ännuen
inte på 1993 års nivå.uppe

kanDet finnas flera förklaringar till det betydligt längre tidatt tar att
komma tillbaka från läge kännetecknat lågtett arbetskraftsdelta-av
gande och hög arbetslöshet till läge kännetecknat högtett arbets-av
kraftsdeltagande och låg arbetslöshet vad detän gåtog att motsatta vä-

En förklaring till fortsatt lågt arbetskraftsdeltagandeettgen. är att
många äldre lämnade arbetslivet vid krisen med förtidspension eller
med olika avtalspensioner, ochtyper de inte kommer tillbakaatt tillav
arbetslöshet de fortfarandeäven under 65 år arbetsmark-är närom
nadsläget förbättras. En ungdomarnasär inträdesålderatt iannan ar-
betslivet långsiktigt har höjts. Den ökade benägenheten bland ungdo-

studera inträffade underatt l990-talets tidiga år har inte bru-mar som
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faktortredjeår. Enl990-talets ärunder attunder uppgångentits senare
påkomma insvårigheterhar fortsattaflyktingaroch attinvandrare

lång-fjärdekonjunkturen. Enden bättre är attarbetsmarknaden trots
de-dels kanolika skäl-tillbakakommasvårttidsarbetslösa har att av

länge,arbetslösavaritskadatssjälvkänsla haochkunskaper attavras
tenderaranställningsbeslutvidföretagen attsåkan detdels attvara

sökande.fleradet finnslångtidsarbetslösade närbortsortera
grundha sinarbetsmarknadsläget kanproblematiskafortsattDet

allmäntoch det1990-taletbörjanunder attlågkonjunkturenbåde i av
sysselsättningschockefteråterhämta sigekonomiertid för atttar en

Arbetsmarknadenförändringar.långsiktigapåocksådelvis mermen
viåterkommerfrågaTill dennaavseenden.olikaförändrats ikan ha nu

förändringarnastrukturellalångsiktigadeskall diskuteravi avnär mer
arbetsmarknaden.

ochutvecklingenekonomiskalångsiktigaDen
1990-taletunderarbetsmarknaden

tillskri-kan1990-taletutveckling underarbetsmarknadensMycket av
djupa krisenden1980-talet,underekonominöverhettningen avvas

fulltillåterkommasvårigheternaochförsta årl990-talets attunder sys-
emel-frågaviktigomfattning. En ärdennaefter krisselsättning aven

utvecklingsten-långsiktigafinnskrisdennabakomdetlertid merom
skall härarbetsmarknaden. Vi treochekonomindenser i grupperse

efterfrågesida, dearbetsmarknadenspåverkardefaktorer: somsomav
föränd-institutionellautbudssidaarbetsmarknadens samtpåverkar

ringar.

efterfrågesidanpåFörändringar

lättständigt. Detförändras ärsammansättningArbetskraftsefterfrågans
uppkommer,näringsgrenarperspektiv medlite längrei ettatt somse

exempeltydligtsysselsättning. Ettgällerminskar vadochexpanderar
långårhundrade medVårtutveckling undertillverkningsindustrinsär en

under denedgångsysselsättningsmässigföljttillväxt,period av enav
Ännu finnadettatydligare går mönster attdecennierna. genomsenaste

finnakan viförändringardelbranscher. Sammastudera olika typatt av
påverkas bl.a.Arbetskraftsefterfråganyrken.olikastuderarvi avom

konkurrenssituatio-länder,och i andralandetiefterfråganhur ut avser
utvecklingentekniskadenländer,andraproducenter igentemot avnen
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vad gäller olika yrkesgrupper ocksåsamt hur företagens arbetsorga-av
nisation utvecklas. Vi skall i detta avsnitt föränd-ta tre typerupp av
ringar har framhållits viktiga för utvecklingen under 1990-som som
talet: ökad internationell konkurrens, tekniska förändringar och
arbetsorganisatoriska förändringar. förändringarDessa uppträder i den
vetenskapliga debatten ofta konkurrerande förklaringar. De ärsom
dock troligen främst betrakta kompletterande förklaringaratt tillsom
förändringar på arbetsmarknadens efterfrågesida.

Ökad internationell konkurrens

Den internationella handeln har Ökat under de decennierna, så-senaste
väl vad gäller tjänstemarknaden. finns fleraDet skäl tillvaru- som
detta. första skälEtt transportkostnaderna harär minskat. Produ-att

tidigare på grund transportkostnadernacenter haft iav varor, som av en
viss utsträckning skyddad marknad, i ökad utsträckningmöter kon-nu
kurrens från producenter i andra länder. Minskade handelshinder i form

sänkta tullar, avskaffade kvoter, mindre strikta gränskontrollerav samt
borttagande krav på typgodkännande i varj land bidrar också till attav e
öka den internationella handeln. Viktiga i denna utveckling bil-steg är
dandet frihandelsområdenregionala och marknaderav av gemensamma

i Västeuropa EU. Av betydelset.ex. framförän alltstörre påsom
längre sikt, troligen GATT-överenskommelsen.är

Ökad internationell handel länder kan specialiseragör sig på detatt
de kan till lägst kostnad. Ländergöra i tredje världen har gott om ar-
betskraft, framför allt lågutbildad arbetskraft, medan länderna i den
industrialiserade världen har kapital också högutbildadgott om men
arbetskraft. innebärDet det blir fördel för den tredje världensatt en
länder specialisera sig på produkter använderatt mycket lågutbil-som
dad arbetskraft medan förstaden världens länder specialiserar sig på
produkter kräver mycket högutbildad arbetskraft. Se Bald-t.ex.som
win 1994, Burtless 1995, Krugman 1995, Sachs Schatz 1994, Wood
1994, artiklar i 1995 Journal ofsamt tre Economicsommarnumret av
Perspectives. För den tredje världens länder innebär det tendenser till
löneutjämning de med kortare utbildning ökad efterfråganmöter en-
och de med längre utbildning minskad efterfrågan industrinnären spe-
cialiserar sig på produkter kan produceras med arbetskraft medsom

Åkort utbildning. andra sidan den ökande internationella handelnger
tendenser till ökad lönespridning i de industrialiserade länderna. Efter-
frågan på högutbildad arbetskraft ökar medan efterfrågan på lågutbil-
dad arbetskraft minskar.
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förändringarkanhandelns områdeinternationellaPå den nya
Öst- konsoli-Centraleuropaochländer iefterhandskekomma att som

låga lönerländer harDessamarknadsekonomier.deras men ensom
utbildningsnivå.högrelativtmedbefolkning

förändringarTeknologiska

iförskjutningenförklaratillhuvudkandidatenandra att samman-Den
Seförändringar.teknologiskaarbetskraftsefterfrågan ärsättningen av

Viktigt1993.Slaughter,1997, Lawrence1994,mil.Berrnant.ex.
kanutvecklingentekniskadenarbetsmarknaden äranalys attvid aven
delEnpåarbetskraft intebesparande på typ annan.enmenavenvara

faktornviktigastedenförändringardennaforskare typ somavser
sammansättning.arbetskraftsefterfrågansiförändringarbakom

tilllederutveckling intetekniskihågkommaviktigt atthär attDet är
leder tillutvecklingTeknisk attökar.långsiktigtarbetslösheten enatt

arbetskraft,mindremedproduceraskanmängdoförändrad menvaror
motverkakanproduktionmed detoch störreefterfråganökad enen

till vissaledakan däremot typerutveckling attTekniskeffekt. avdenna
kanförändringarnaTekniskatillkommer.andraochförsvinnerarbeten

lågut-arbetskraft,visspå t.ex.möjligt typdet attgöra avt.ex. enspara
justharpåindikationerdelfinns attarbetskraft. Detbildad manen

framför alltharDatoriseringenutveckling. t.ex.tekniskdenna typ av
och tjänste-icke-yrkesutbildade arbetarepåmöjligtdetgjort att spara

efter-ökar1996 DäremotMumane,Levyrutinarbeten.medmän
och företagindustrierspeciellt iutbildning,högremeddemfrågan på

utveckling.teknisksnabbuppvisar ensom
närings-medföraområdet kanpåutvecklingen attfortsattaDen nya

handelhandel internet,ökad viaberörs. Enyrkesgrupperoch engrenar
ledaexpansionstakt, kanhögomfattning änhar litenännu enomsom

inhemsksåvälgällervadförändringarpåverkasdetaljhandelntill att av
konkurrens.internationellsom

arbetsorganisationenFörändring av

arbetskraftsefterfrågansförändringarorsak tilltredjeEn samman-av
forskareMångaarbetsorganisationen.förändringarkansättning avvara

harländerindustrialiseradeiarbetsorganisationenuppfattningenhar att
de-bådaunder deförändringarviktiga senasteochsnabbagenomgått

Lindbeck Snower,ochRoberts, 1992MilgromSecennierna. t.ex.
blivitföretagen harutvecklingdennadelar ärViktiga att1996. merav
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marknadsorienterade med snabbare förändringar tidigare produk-än av
tionssammansättningen, betoning kvalitetpå kvantitet i produk-änmer
tionen, mindre hierarkiska mer platta organisationer bredaresamt ar-
betsuppgifter och krav på snabbare förändringar för många befatt-
ningar. Bredare befattningar och krav på snabba byten arbetsupp-av
gifter kan medföra med högre och bredare kompetens vin-att personer

jämfört med de har kompetens bara för de arbetsuppgifter dener som
har för närvarande och har lärasvårt och ställa Dennaatt nyttsom om.

förändrad arbetsorganisation kan produktivitetssprid-göratyp attav
ningen utbildning och befattning ökar ochgivet därmed också lö-att

ökar utbildnings-nespridningen på varje given och befattningsnivå.

på utbudssidanFörändringar

Hittills har behandlat förändringar arbetskraftsefterfrågansvi av sam-
orsak till de lågutbildades ställning all-mansättning ochsom svagare

till skillnader på arbetsmarknaden ochi Sverige andra län-mänt större
der. tänka fenomenetskulle kunna sig i stället orsakadesMan att av
förändringar utbudssidan, dvs arbetsutbudetspå attgenom samman-
sättning till del kom bestå lågutbildade och lönernastörre att attav av
detta skäl pressades ned för denna har arbetskraftensNu utbild-grupp.
ningsnivå stället ökat efterhandi generationer har fått längre ut-nya-
bildning tidigare och arbetskraftensgenerationer, genomsnittligaän
utbildningsnivå har stigit.

Tabell Befolkningens och arbetskraftens sammansättning efter utbild-
åldersgruppenning 1990 1998; fördelning; åroch procentuell 20-64

Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial
utbildning utbildning utbildning

Befolkningen 1990 29.4 47.8 22.7

1998 27.1 40.7 32.2

Arbetskraften 1990 27.5 48.6 23.9

1998 20.2 51.1 28.6

Källa: Arbetskraftsundersökningarna.
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arbetskraftensochbefolkningenförändringarredovisar avTabell 2
20-ålderniför1990-talet personerunderutbildningssammansättning

befolk-andelstigandesnabbt avtabellen attframgår enDetår.64 av depåtanke attMedutbildning.högrehararbetskraftenochningen utbildningkortrelativthararbetskraftenlämnaråldersgrupper som denkommersåarbetsmarknadenpåinträderdemedjämfört somunga
stiga.fortsätta attutbildningsnivån attgenomsnittliga ochförvärvsarbetetillinställningenpåverkasArbetskraftsutbudet av

viktigasteDenarbetskraften.iärlivet manskeden somvilkai avav inträdekvinnornasvarithardecenniernade senasteunderförändringen
förlängningenockså avförändringar ärViktigaarbetsmarknaden.på tidi-änbetydligtinträder nusenareungdomarnaungdomsperioden - arbetsmarknadenfrån nuutträdetoch attarbetsmarknadenpå -gare pensionsåldem.ordinariedenföreheltoftaocksåochgradvisskerofta ef-ocharbetsmarknaden attpåinträdemed sentmönsterfåtthar ettVi ochbåde mänförarbetarkvinnorsåväl mäninträde somdettater pensioneringenochheltidsarbeten attialltmerarbetar numerakvinnor blivithararbetslivetiDeltagandetålder.tidigrelativtvidskersedan

år.färretillkoncentrerat tillinställning ar-åldersgruppersolikamellanskillnaderfinnsDet föränd-påhåller attvärderingarnapå attberordettaFrågan ärbete. om finnsgenerationvarje eninomdetattförklaraskandet aveller omras
livscykeln.förändring över

förändringarInstitutionella
mellanavtaldelslagar, genomdelsregleras genomArbetsmarknaden
institu-Deavtal.andraocksålöneavtal menarbetsmarknadens parter

de-det senasteunderhararbetsmarknadenpåförändringarnationella
översiktEn avOECD-ländema. gesinomomfattandevaritcenniet ochlagardessaFörändringar1998. avScarpettaMartinElmeskov,

FortinSe t.ex.olikaför grupper.villkorenpåverkaavtal kan
USA.frånexempelnågraför1997Lemieux vaddiskuteratshararbetslöshetenpå someffekternafrämstDet är

löneförhandlingssystemetorganisationen avallmännadengäller disku-frågaEnsamordning. somannanochcentraliseringgraden av syssel-ochlönenivåpåeffekterminimilönersår ärunder senareterats viadelslagstiftning,viabeslutadedelskanMinimilöner varasättning. sidanåminimilönerhur enadiskuteratharLängekollektivavtal. man minskadtillsidanandraåochlågavlönadedeförlönerhögretillleder årUnder senareförarbetslöshet grupp.sammahögreochsysselsättning deniifrågasättaskommit attsysselsättningseffektemanegativadehar
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empiriska forskningen i undersökningar avseende såväl USA olikasomeuropeiska länder. Se Dolado mfl., 1996, för empiriska undersök-
ningar minimilönemas effekter iav antalett europeiska länder och
Abowd mfl., 1997 för jämförelse effekternaen mellan Frankrikeav
och USA. En intressant fråga vilkaär effekter den nyligen beslutade
höjningen minimilönerna i Storbritannienav får.

Arbetsmarknadslagstiftningen påverkar företagens efterfrågan på
arbetskraft. En strikt arbetsrättslig lagstiftningmer företagensgör att
kostnader för uppsägningar blir högre. Det påverkar inte bara deras
uppsägningsbeslut färre blir uppsagda också deras anställnings-men
beslut färre blir anställda och prövningen blir noggrannare samman--sättningen de anställs förändras.av Detsom råder oenighet inom
forskningen de samlade effekterna olikaom arbetsrättsliga regler.av

Förändringar arbetsmarknadslagstiftningenav kan leda till föränd-
ringar anställningamas struktur,av till förändringart.ex. av samman-
sättning på olika arbetskontrakt.typer Under 1990-taletav har man
uppmärksammat utveckling tillfälligaen mot anställningar.mer avÄven andelen tillfälliga anställningarom främst varierar med kon-
junkturen så verkar det finnas trendmässig ökning framfören svag allt
inom offentlig sektor. Fortfarande dominerar dock tillsvidareanställ-
ningar på den svenska arbetsmarknaden. Ett annat steg mot en mer av-reglerad arbetsmarknad tillåtandetär uthymingsföretag och privataav

Ävenarbetsförmedlingar. omfattningen derasom verksamhetav ännu
blygsamär både vad gäller dess andel den svenska arbetsmarknadenav

och i internationelltett perspektiv så tillväxtenär snabb och de kan få
betydelsestörre längre fram. Friberg, Olli Wadensjö, 1999.

Effekter för olika grupper

Om det finns tendenser till förändringarnu i arbetskraftsefterfrågan
dels konjunkturvariationer, delsgenom långsiktiga förändringar,genom
hur påverkar det då olika på arbetsmarknadengrupper Vi skall försöka
besvara denna fråga till vissa delar diskuteraatt effekternagenom för
några olika utbildningsgrupper,grupper: olika åldersgrupper in-samt
vandrare och svenskar.

Olika utbildningsgrupper
Den internationella debatten har framför allt koncentrats på utveck-
lingen arbetsmarknaden för lågutbildadeav och effekterna för olika
utbildningsgrupper de diskuterade förändringarna.av ovan Det finns
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utbild-kortaremedpåpekar att personerundersökningarmånga som
Searbetsmarknaden.påproblemstigandefåttharrelativt settning

arbetslöshetenutvecklingenöversikt avför1995Bell, avNickell en
länder.olikaiutbildningefter

arbets-förändringareffektervilka avanalyseradåkanHur man förharsammansättningarbetskraftsutbudetsochkraftsefterfrågans
harhandelinternationellFörändringarutbildningsgrupper genomolika

sektorerkonkurrensutsattaned iläggsföretagattdelseffekter genom ochdessailönerna pressasdels attlågutbildade, genommångamed
sektorerdeökar atthögutbildadepå genomEfterfrågansektorer.andra
produk-sinapåefterfråganökandeandel möter enstorde utgördär en dennaförstigerdärför grupplönernaoch attexportmarknademapåter

arbetsmarknaden.delarandraochexportindustrin avbådei
delinom storeffekter avhar enförändringarnateknologiskadeOm

lågutbildadefterfrågan ar-minskadinnebäradetkanekonomin en
varuproduktionkonkurrensutsattinternationelltinombarabetskraft inte

detaljhan-ochbankert.ex.servicesektomprivatadeninomocksåutan påverkarden enatteffektersådanaha genomkanDatoriseringendel.
produktionsprocesser.olikamängd

breddninginnebär avförändringar, enArbetsorganisatoriska som
arbetsuppgiftervissahardepåkrav attoch somarbetsuppgifterna

innebära attkanarbetsuppgifter,andratillbytakunnaskallsnabbt
klarakaninteräcker att personerDetmarkant.höjskompetenskraven

inteblirDeingångsbefattningen. an-förgällerarbetsuppgifterde som
kommakanarbetsuppgifter senaredeklara somkanintedeställda, om

arbetsplatsen.pådemföraktuellabliatt innebärlågutbildadeförarbetenvissa typerförsvinner avdetAtt
förarbetentillväxtfinnaskan avDetdet. enarbeten görallainte att skallinteservicesektom, även manomdelarvissainomlågutbildade av

stabila,kanskeförsvinner re-alltFramförtillväxt.sådanöverskatta en tjänste-ochfrämst mänförindustrinarbetarjobb inomvälbetaldalativt
olikaallt typerframför avegenskaper,motsvarandemedmannaarbeten

icke-specialistkvarvarande ar-Dekvinnor.främstförkontorsarbeten,
Sekvalifikationskrav.sinapåha utarmatskanindustrininombetena

utvecklingundersökning avför1995 omHowell, enGittleman
förtillkommerArbetenUSA.ijobbkvaliteten somochjobbstrukturen

sekundäradenpåarbetenfrämstservicesektom ärlågutbildade inom
in-kännetecknasarbetenadär avarbetsmarknadarbetsmarknaden, en snabbocksåfinnsDetyrkeskunskaper. enpåkravlågaochstabilitet

servicesektom,inomarbetenvälbetaldaochkvalificeradetillväxt av
konkurrerakanlågutbildade inte om.dearbeten som
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Olika åldersgrupper

Mycket diskussionen utvecklingenav arbetsmarknadenom har varitav
inriktad på hur det går för olika åldersgrupper. Såväl de deungas somäldres situation har kommit i fokus för debatten. Vi skall här kort be-

tänkbararöra effekter för dessa båda åldersgrupper den långsiktigaav
utvecklingen.

De unga

Vid konjunkturnedgång drabbas i förstaen hand de inte ärsom an-
ställda söker anställning. Det gällermen tydligasten för de grupper

på inär på arbetsmarknaden,vägsom ungdomar och nytillkomna in-
vandrare. I tabell 3 återges uppgifter arbetslöshet och arbetskrafts-om
deltagande för ungdomar 1990, 1993 och 1998.

Tabell Arbetsmarknadsläget 1990, 1993 och 1998 för ungdomar

1990 1993 1998
Arbetslöshet 16-19 år-män 4.6 21.5 13.5

16-19 år kvinnor 5.4 17.4 10.8-
20-24 år-män 3.3 21.7 12.7
20-24 år kvinnor 2.7 14.2 10.7-
25-29 år män 2.2 13.9 7.6-
25-29 år kvinnor 1.6 9.4 8.6-

Arbetskraftsdeltagande 16-19 år män 48.5 28.1 25.1-
16-19 år kvinnor 52.0 31.5 28.2-
20-24 år män 83.9 69.7 66.5-
20-24 år kvinnor 80.7 67.3 58.8-
25-29 år män 91.7 87.3 84.4-
25-29 år kvinnor 86.5 81.3 75.3-

Källa: Arbetskraftsundersökningama, SCB.

Av tabellen framgår ungdomsarbetslöshetenatt mycketsteg markant
mellan 1990 och 1993. Den har därefter sjunkit kraftigt fortfa-ärmen
rande hög. Arbetskraftsdeltagandet bland ungdomar sjönk markant
mellan 1990 och 1993 och har fortsatt lågtatt och sjunkat.o.m.vara
något. Det lägreär detän 1993.nu var
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finnasvårtlågkonjunkturperiod inte bara atthar iUngdomarna en
fåttde harosäker situation ettäven närhararbete. Deförstaett meren

arbe-deochanställningstider, attkortade hararbete genomattgenom
tidsbegrän-tillsvidareanställningarofta inte utanhar ärungdomarnaten

debetydelseharAnställningsskyddsbestämmelserna attsade. genom
föranställningstid, dvs.långhardemförrättigheternaförstärker som

ungdomar.andra än
låg-arbetsmarknadssituation iÄven svår ettharungdomarna enom

långsik-dengällerdrag vadpositivadetfinnssåkonjunkturläge, mer
genomsnittiungdomarnahartidigareSom nämntsutvecklingen.tiga

någotgenerationer,tidigarebakom sigutbildning änomfattandeen mer
påsatsningaromfattande1990-taletsmedförstärktsytterligaresom

universitetpåutbildningsplatserflerochgymnasieutbildningförlängd
påefterfråganpåvinner attUngdomarnahögskolor.och gruppsom

dockgårharungdomarAllaökar.utbildninglängremedarbetskraft
nå-tidigareutbildning änkortoch ärutbildning,längre merinte nuen

SchröderLenaundersökningarbetssökande. Envidnegativt somgot
ökad polarise-tilltendenserfinnsdetpåvisargenomfört1995 att en

okvali-ihamnartidigare,flerfå,såInte änungdomsgruppen.ring inom
dem.itenderarocharbeten att stannaficerade

problemtillledaocksåkanformernaarbetsorganisatoriskaDe nya
anställ-varjeinnebärarbetsfonnema attDeungdomar.för många nya

där-misstagvarjeocharbetsgivarenför attåtagandening störreär ett
harutbildningdirekt frånkommerUngdomar avdyrare.med blir som

företagetarbetslivserfarenhetomfattande utanskäl ingennaturliga
be-kanDetoch intervjuer.skolbetygpåbedömninggrunda sinmåste

förtroendeska-mindreellerskolbetygdåliga etthardetyda geratt som
fåfrån ettkomma attkan utestängasintervju attvidintryckpande en

betygensbevisakunnamöjligheten attfrånockså attdärmedocharbete
investerings-felaktig. Den störrearbetsförmågaosäkersignal varom

leda tillocksåkananställning attvid varjekostnaden som ar-grupper
mindreinvandrarungdomar,bedöma,svårare t.ex.harbetsgivaren att

förmåga.sinanställning visamöjlighetenofta får att genom en

äldreDe

Dåarbetskraftsefterfråganförändringar iäldrededåpåverkasHur av
deninomoch arbetarutbildningkortäldre hardedelrelativt stor aven

påverkaskandesåsektorn utgörkonkurrensutsatta av engrupp somen
Även formellt harde äldre star-ettkonkurrens.internationellökad om

nedlägg-viddet intehjälpersåenligt LASanställningsskyddkare
uppsägningvidturordningendvs.dispositiv,LASningar. Dessutom är
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kan ändras överenskommelse mellan fackgenom och arbetsgivare, så
skyddet kan förhandlas bort vid varsel uppsägningar även deom omäldre får gå blir kompenserade vid tidigsom avgång.

Även tekniska förändringar kan tänkas påverka de äldre änmer
De ofta bättreär utbildade,yngre: iyngre är genomsnitt flexiblamer

och företagsbekostad upplärningen färdigheter kanav nya ge en av-
kastning i form högre produktivitet under längreav tid för föränyngre
äldre. På kansätt organisatoriska förändringarsamma ofta påverka den
äldre åldersgruppen andraän åldersgrupper.mer

Införandet tayloristiska ofta ackordsarbete,system,av under de
första decennierna detta århundrade, innebar hårdav fören press
många äldre och bidrog till sänkning åldern för utträdeen arbets-av ur
livet. Olsson, 1996. På kan införandetsätt metodersamma av som
"lean production" leda till ökad på de äldre ochnu faktorpress vara en
bakom önskan tidig pensionering.en om

Tabell 4 bild arbetslösheten och arbetskraftsdeltagandetger en av
bland äldre i aktiv ålder 55-64 år. Arbetslösheten ökade markant i
början 1990-talet och har inte förav sjunkit. Blandsom yngre senare
dem 60 årär haröver arbetskraftsdeltagandetsom fortsatt sjunka.att
Olika avtalslösningar har där viktig roll. Landin, 1997 Utveck-en
lingen tidigt utträdemot arbetslivet är än markant i andra länder.ur mer
Se Kohli mil.,t.ex. 1991 och Naschold de Vroom, 1994.

Tabell Arbetsmarknadsläget 1990, 1993 och 1998 för äldre

1990 l 993 1998
Arbetslöshet 55-59 år män 1.2 6.1 6.6-

55-59 år kvinnor 1.0 3.2 4.1-
60-64 år män 1.7 7.6 7.7-
60-64 år kvinnor 2.4 5.6 6.0-

Arbetskraftsdeltagande 55-59 år män 87.4 82.8 83.6-
55-59 år kvinnor 78.8 77.2 78.4-
60-64 år män 63.3 57.7 54.3-
60-64 år kvinnor 53.4 49.3 45.2-

Källa: Arbetskraftsundersökningama, SCB.
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svenskarochInvandrare

europeiskaomfattandeefterkrigstidensinledningsfasenUnder av
till arbe-rekryteradedirektoftainvandrarnablevarbetskraftsvandring

skaf-efter dennadirektellerankomstenförehade påeller sättannatten
problemarbetsmarknadsproblem ettInvandramasarbete.fat mervar

frågadubbla arbetspasseller änlångaocharbetsmiljöermed dåliga en
bland de in-lågrelativtfortfarandeArbetslöshetenarbetslöshet. ärom

Proble-Sverige.kvar iborochtidunder dennakomvandrare somsom
iinvandrargruppervissafråninvandraremångaställeti attärmen

ochyrkenarbeta i typerfortsättergeneration attdenna avsamma
fy-arbetenetableringsfasen. ärDessaunderfickdearbetsplatser som

dengrundpåbortrationaliserastenderardeochkrävande, att avsiskt
internationelladenbortkonkurrerasellerutvecklingentekniska genom

förtidspensioneringenomfattandedentillbidrakanDetkonkurrensen.
faktorerandrafinnasocksådet kaninvandrargrupper,vissainom men

denna.bakom
svårig-harinvandrareanländaÄn storanyligenallvarligare är att

arbetsmarknaden.påsigetableraöverhuvudtagetmedheter att
WadensjöColemanSeför Sverige.unikinteUtvecklingen är
SmithochDanmarkutvecklingen ianalysför1999 aven

fleratroligenfinnsUSA. DetiutvecklingenförEdmonston aven
och denkonjunktumedgångenorsakEn ärförklaringar.samverkande

främstekonomin. Dearbetslöshetsnivån igenerella somhöga grupper
deinledningsfasen, ärspeciellt ikonjunkturnedgång,drabbas enav

flyktingar.nyanländaarbetsmarknadenpåinpå vägär somsom
för-invandraryrkentraditionellamångaförklaringandra är attEn

Underutveckling.tekniskochkonkurrensinternationellsvunnit genom
industri-vissaarbeten inomalltframförinvandrarnafick1960-talet

omfattning.iminskatkraftigtharbranscherdessaFlerabranscher. av
hargruvindustrin. Dessutomochtekoindustrin samman-gällerDet t.ex.

industrier.fleradramatiskt inomändratsarbetskraftensättningen av
ande-kollektivanställda hardeblandochökatharAndelen tjänstemän

invand-icke-yrkesutbildadeförarbetenAntaletökat.yrkesarbetarelen
minskat.drastisktharsvenskaikunskaperdåligaellermed ingarare

påverkat in-hakanförändringarnaÄven arbetsorganisatoriskade
arbetsuppgifter,flerkunnapånegativt. Kravensituation attvandrarnas

gällervadflexibilitetbetydandekrav påochlagarbeten iandelökaden
Samtidigtsvenska.ikunskaperpåkravhögreställerarbetsuppgifter

sånäringslivsvensktinternationaliseringomfattandeskerdet avensom
1996.mil.,Broomésvenska.kunskaper ipåparadoxalt kravenväxer
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Sammanfattande synpunkter

1990-talet har inneburit förändringarstora arbetsmarknaden. Det ärav
lättast de hör ihopatt med de konjunkturvariationemase storasom un-
der decenniet. Decenniet startade med högkonjunktur förextremen att
övergå till den djupaste lågkonjunkturen under efterkrigstiden. Mer-

decenniet harparten präglats långsam och ojämn återgångav tillav en
bättre sysselsättningsläge.ett
Den höga arbetslösheten och de låga arbetskrafts- och sysselsätt-

ningstalen dominerar bilden arbetsmarknaden. Vi kan emellertidav se
vissa långsiktiga utvecklingstendenser. Betydande förändringarmer
sker på både efterfrågesidan ökad internationalisering, teknisk utveck-
ling, förändrad arbetsorganisation och utbudssidan förlängd ung-
domsutbildning. Förändringar på efterfrågesidan verkar gynna perso-

Åmed längre utbildning. andra sidan har satsningarner gjorts påstora
förlänga utbildningen föratt ungdomar och under de årennärmaste

kommer många med längre utbildning träda in på arbetsmarknaden.att
Det därmed oklart hurär situationen kommer utvecklas för olikaatt
utbildningsgrupper under de åren.närmaste

Av intresse för kunna bedöma den framtidaatt utvecklingen är
också utvecklingen arbetsmarknadens institutioner. Det samtidigtärav

de svårbedömdaett områdena. Delsmest det svårt bedömaärav denatt
framtida utvecklingen på området det råder betydande politisk oenig-
het, dels det område därär forskningslägetett oklart. Det kanär dock

detsägas mycket viktigt följaatt är utvecklingen på området.att
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organisatoriskaochtekniska1990-talets

utveckling

SUNDINELISABETH

organisatoriskochteknisksnabbiinnearbetsliv ärochNäringsliv en
informationsteknikenkallade somsådendetFramförallt ärutveckling.

värl-helarevolutionerarkaraktäristikasinaoch genomsomnysomses vivad kanochhänderdetVad ärSverige.ocksådärmed somochden
ochutopierbådeförekommerdebattenIhändaskallförvänta oss sysselsätt-direktdemokrati,betonasförstnämnda nyadeIdystopier.

demo-arbetstider,flexiblaarbetsvillkor,förbättradeningsmöjligheter,
anställda,aktivaochVälinforrnerademedorganisationsforrnerkratiska

förutsägelsemadystopierna ärIkompetensutvecklingkontinuerlig osv.
befaradellerförväntadbetonandeibland enraktde motsatta,ibland

härdenskall iJagarbete.imänniskorochmedborgarepolarisering av
företagiinnelivetmedhändervadpåmigkoncentreraartikeln som

Minperspektiv.inomorganisatorisktklartdvs. ettorganisationer,och
koncentreraintearbetsliv-svensktbildbredambition är att avenge

vadexemplifieraochteknikspetsföretagen- attmassmedialapå demig
blickaocksåskallJagarbetsplatser.någrahäntpraktikeni genomsom används.ochutvecklasteknikgångenförstaintedet nybakåt, somär

framförallt göraskall jagtillbakablickande,dendelen,förstaDen
det ärdebattenlivligalikaalltid omtilldenrelatera synesattgenom tekni-organisationen styrellerorganisationen somtekniken styrsom

praktikbåde ikontinuitetenpåvisadelsdelen attden ärmedSyftetken.
kontextorganisatoriskadenidiskussioneninplaceradelsteorioch att
dagsak-ambitionen attdelenandra är varadenIhemma.hördendär

iorganisationochteknikdiskuteraochanalyserabeskriva,ochtuell
arbetsliv.svenskadagens
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Centrala begrepp organisation och teknik-

Låt mig inledningsvis något beröra organisationsbegreppet och relatio-
mellan organisationer och arbetsliv/näringsliv/arbetsmarknadnen så
det uttrycks i Arbetslivsdelegationens direktiv l998:62.som

Med fortsättningsvisorganisation jag det i dagligt lek-menar som
mannamässigt tal benämns organisationer och företag. Organisationer

därmed liktydigt medär arbetslivet, arbetsmarknaden och näringslivet.
Det finns inget arbets- och/eller näringsliv utanför organisationerna. På

går varken jag eller någon till arbetsmarknaden,morgonen annan ar-
betslivet eller näringslivet. Vi går till jobbet, till bestämd plats,en upp-
gift eller arbetsgivare. Variationer kan förekomma på detta aldrigmen
till den grad "jag går till arbetslivet". Detta innebäratt självklart också

det statistikatt antal anställdapresenteras iöver industrin,som som
IT-täthet i näringslivetöver aggregering hur detär iut ettosv. en av ser
antal organisationer. detHurstort å sin sida, resultatetär,utser av en

rad beslut fattats i antal organisationer. Vi måste följaktligenett försom
förstå "hur den informationstekniskaatt explosionen påverkar villkoren

i arbetslivet och samhällslivet" förstå hur den påverkar villkoren dei
enskilda organisationerna. Det finns, skrivet, inget arbets- och nä-som
ringsliv utanför organisationema. Hur det förhåller sig med teknik i
organisatoriska kontexter inleder följaktligen bidragmitt all-som en
deles nödvändig bakgrund.

Organiserande kan det moderna samhällets grundval. Menses som
det ingalunda någotär Organiserande har alltid förekommit.nytt. Var-
för det så Vilket syfte harår organiserande och vilka mål har organisa-
tioner Frågor detta och likartat slag har tidvis diskuterats mycketav
både populärt och vetenskapligt. I det här sammanhanget jagser orga-
nisationer samordnings- och kontroll- och Målfrågomastyrsystem.som
lämnas därhän. dockDet uppenbartär ekonomiskt överskott föratt
många, särskilt marknadskopplade, organisationer spelar roll, liksomen
effektivitet, produktivitet Innebörden dessa uttryck dockärosv. av va-
rierande och socialt konstruerade för litet schablonartat användaatt nu

inne-begrepp.ett
Organisationerna näringslivet, offentligaär sektorn De där-ärosv.

med också skapade och skapare förhärskande maktsystem. denIav av
maktutredning presenterade sin slutrapport 1990 SOU 1990:44som
beskrivs det svenska samhället bestående flera maktsystemsom av

Maktkampergenussystemet är utspelas bådeett. inom respektivevarav
mellan de ingående kontrahentema,system, och mellan angå-systemen

ende tolkningsföreträde. För samhällets fortbestånd krävs viss ba-en
lans mellan alla ingående parter.
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tillliggerföreteelsercentralatvådeandra somdenTeknik är av
flestade män-har"organisation"gällervadLiksomartikeln.förgrund

betrak-Vidteknik närmarevad är.uppfattningintuitivniskor omen
frånheltavstårentydigt. Jagsåoch intekompliceratdockdettande är

någratillhänvisamedmignöjer attochdiskussionendenrelateraatt
påpekamed att1983 attNordin samt1987,Lindqvistiskrifter ämnet

karaktä-demånga yttresaknarinformationstekniken avkalladesåden
artefakterteknikensteknik;industrielltraditionellutmärkerristika som

avgränsadeiinteståroch denbullrar intedenmaskiner,inte ut somser
ochdefinitionerdeanvändafortsättningsvis attkommerlokaler. Jag

skribentema gör.refereradedeteknikbestämningar somav

organisationochTeknik

tyckshöruppbyggnad nära sammanorganisationersochteknikAtt
entydigt.inteutsträckning ärvilkenoch ihursjälvklartkanske men

frågavaritdettaharforskningenorganisationsteoretiska endenInom
Ef-styrka.olikameddecennier änidebatteratsochbeforskats omsom aktua-förnyadfåtthaområdettycksträda"i"legattid ha nuattter en

expansion,infonnationstelmikens"nytändningen" ärtillskällitet. Ett
sespecialisation""flexiblekringforskningenochdebattenannat,ett

1991.ZeitlinochHirstt.ex.
teknik-organisa-relationernarörandeforskningenfrånSlutsatserna

ytterlighets-bådademellankontinuumisig etttionsutfonnning rör
organisationen styrrespektiveorganisationentekniken styrpunkterna:

organisa-respektiveteknikdetenninistiskadessaskalltekniken. Jag ta
framställningen.förståndpunkter starttionsdetenninistiska som

denemfasmedhävdadesorganisationsforrnen avtekniken avgörAtt
engelskstudierhennesefterWoodward avJoanforskarenengelske

1980. FörochWoodward 19651960-taletoch1950-taletpåindustri
hantverksföretagbekantaresultatoch ut;exempelhenneslekman seren tycksprocesstekniksjälvständigt,arbetarmedsmåär sompersoner

kräverDettillverkningförtänkbara pappersmassa.endadet avvara
Arbets-stål.tillverkningliksomenheteroch avinvesteringar storastora

dessaBakomfunktionsuppdelad.litenförhållandevisstyrkan är men
masskonsumtion.samhälletsmodernadetligger"självklarheter"

tek-vissföljeroch däravmassproduktionkrävatycksMasskonsumtion
arbetsuppdelningmedlösningarorganisatoriskasininik tur, gersom,

band.löpandeoch
självklararesultatWoodwardsmångakanskeförefölltidsinFör av

det Jagde inteEllerobsoleta. ärdemtycks vissa varaavnumeramen
frågan.till denåterkommer senare
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Inte heller för 20 år sedan dock Woodwards slutsatservar oemot-
sagda. Det inte desägs it.ex. att stödde Woodward lyck-stortens som

få entydigaats resultat hon och hennes forskargrupp.samma som
Vissa Woodward har fått oförtjäntatt detenninist-rykte.ettmenar Se

förordeti 1980-års upplaga.t.ex.
Andra Woodward,tvärtemot det organisationenatt ärmenar, som

tekniken. Tankegången,styr också den byggd på resultatet empi-av
riska studier, betonar den tröghet finns i alla organisationer. Vidsom
varje tillfälle finns organisatorisk uppbyggnad och igångvarandeen en
produktion. Varje nyhet, teknisk eller detprövas gentemotannan, som

Är avvikelsema förär. avvisas det Accepterasstora det så in-nya. nya
det påtegreras organisationen,sätt dvs.ett organisationensom passar

både vilken teknik skallavgör användas och hur den skall använ-som
das. Den sistnämnda implicerar det kan förekomma varia-attpassusen
tioner i hur teknik används i olika organisationer. Många empi-samma
riska studier tyder på det.

Teknikdetenninismen dock ingalunda "död".är Den särskilt dåär,
det gäller informationsteknologin, starkt dominerande deni allmänna
och populärvetenskapliga debatten. Jag återkommer nedan till detta i
samband med dagens situation behandlas.att

Som ofta fallet tycks verklighetenär inte så entydig de mest ut-som
rerade positionerna hävdar. Jag skall eller två, kortaett,ge snarare
exempel från min forskning för visa på "både-och" stånd-attegen
punktens rimlighet. Jag gjorde i mitten 1990-talet två studierav som
rörde produktionen kartor olikai organisationer. Den organisa-av ena
tionen Lantmäteriet Sundinär 1993 och den andra kommunaltett
detaljplanekontor Sundin 1995. bådaI organisationerna bedömdes
införandet CAD-teknik absolut nödvändig. Detaljplanekontoretav som

länk i produktionskedja för planer underlag för byg-var en en som
gande. Då övriga kedjani bytte teknik detaljplanekontoret ocksåvar
tvingat det. För Lantmäterietsgöra delatt det kundernas krav påvar
digitala positioner, inte kartor, avgjorde. Teknikdetenninism, isom
betydelsen den tekniken måste anskaffas,att kan gälla rubriknya som
för de tolkningar gjordes inom organisationerna.som

Organisationemas, eller organisationsmedlemmamas, sättsnarare
implementera tekniken i deatt båda verksamheterna varierade i raden

avseenden. falletI blev tekniken de kvinnliga kartritamas verktyg-ena
i det andra de manliga ingenjöremas. Det innebar i det första fallet att
den horisontella och vertikala arbetsdelningen efter kön och yrke änd-
rades i det andra fallet den förstärktes. Det antyderatt de organi-att-
satoriska tillämpningama inte enbart kan förklaras teknik. förut-Attav

utfallet i olikasäga organisationer utifrån teknikens tekniska karaktä-
ristiska svårt detär på högreäven nivåer avspeglas i till klaraom synes
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alltidorganisationteknik ochsäkertdock är attVad ärmönster. som
varandra.påverkar

organisa-förändringteknik är typhar somOvan attantytts avenny
före-allmäntocksåslagandraFörändringar ärhantera.hartioner att av
Alladykerkonkurrenterändras,efterfrågankommande: upp osv.nya
Menoch hantera.påorganisationermåsteförhållandensådana reagera

skapa sinmindreellersjälva,förändraförsökaocksåkan attde mer
utveckladeochbeforskadedimensionerolika ärAlla dessaomgivning.

kanslutsatserpresenteradepåvåldmiltMedorganisationsteoretiker.av
allmänheti ärreaktionen attdentillsammanfattas spontanaattdessa

organisationskul-existerandeavseenden rörförändra iundvika att som
dessa1967. EnThompson1989,Brunsson avturbärande element.

genusordning.gällandeallmänhet,i"gnindbultar" är,
organisationsteore-denpåintefannsOrganisations/företagskultur

hellerharstudier. Detgenomförde sinaWoodwarddåagendantiska
teknik-organisation. Detstudiervidförgrundenifunnitsalltidinte av

kulturbärande.starktsigteknik visatdåförvånandetyckaskan vara
Teknik skapasköns-/genuskonnotationer.starka avocksåTeknik har

Utrymmetorganisationer.gällerdetsammaochkön/genusskaparoch
detändock havilljagi dettamigfördjuparjagintemedger menatt

kanutfalldeförbetydelseavgörandedetdå somskrivet ärexplicit av
påochorganisationerenskildaiarbetsplatser,enskildapåbådeiakttas

klargö-skrivitforskarepåexempelnivå somaggregerad sommeraen
kankön/genusoch nämnasteknikrespektiveorganisationerrande om

et.al.Wahloch1998Sundinrespektive1999Salminnen-Karlsson
då 1990-könsdimensionerbeaktamotiveratdärför att1998. Det är

för de ikonsekvenserutvecklingsorganisatoriskaochtekniskatalets
diskuteras.ochbeskrivasskallverksammaorganisationerna

teknik.sinhatid tycksVarjeingetalltsåteknik nytt. nyaNy är
med dengenuint nyttkan nyanågontingdådetFinns varaansessom

deiintekanskesäkertdetinformationsteknologin Det gör men --
denhanterarorganisationeri hurdvs.fokusstår ihäravseenden som
denpåinexplicit kommerjagförst, innandockmigLåttekniken.nya

anställda såoch derasorganisationersvenskabeskrivanågotfrågan,
debatt.ochstatistikaktuelliavspeglasdetsom

organisationer1990-taletsiteknikVilken ny

detutmärkerteknikdenfårInforrnationstekniken senasägas somvara
effek-ochanvändningdesspreciseraochdendefiniera1900-talet. Att

alltidoch inteså mångatillämpningar ärdesseftersomsvårtärter
teknikendenenighetdock finnas atttycksDet nyasynliga. nuomen

3 191016-
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såalla organisationer och alla livets områden. intein i Det ärträngt
tillämpningsområ-unikt. Informationsteknikens vidavanligt inteänom

utfallen kantill de organisatoriskaden anledningarna attär en av
ingalunda fär-betydligt. teknikenEnkomma variera är ärattatt annan

digutvecklad.
Vadtekniken i dagens organisationer vimärks då denHur sernya

verksamma själva i organisationernavi intemed blotta ärögat även om
livsmedelsbutiken, denstreckkodsläsaren iochdatakassanär t.ex. au-

företag, dataskär-till myndigheter ellerdå ringertomatiska virösten
distriktssköterskemottag-biljettförsäljare, påhospå posten,mama

hos bilprovningenningen, osv.
denpå vilken utsträckningmått iDatoranvändning kan ett somvara

årsbok 1999Enligt Statistiskarbetslivet.introducerats iteknikennya
arbetskraften datorer i sitt arbete.60 %användertabell 208 över av

%.59,0% kvinnorflera 63,3det någotAndelsmässigt män änär
åldersskillnadertycksföreställningar ingaTill skillnad gängsemot

fram-användshur datorernapreciseringföreligga. Om görs aven
Bildskärmsarbeteskillnader.ändock vissa intressantakommer uppger

och kvinnor,både blandsig ha,åldersgrupperhälften i alla mänänmer
förvanligarearbetstidenhalvabildskärmvid ärsitta änatt mermen

medelålders kvin-blandvanligt detoch särskiltförkvinnor ärän män
50-64 år,bland äldresärskilt ovanligt% och30,8 män30-49 år,nor

medandetsammarenskrivningsarbeteAvseende%. är mönstret19,9
alla åldersgrupper,ikontrollinfonnation någotdatorer för mänär som

kvinnor.arbetsmarknaden, sig åtäldsta påsärskilt de änägnar mermen
endastdettaanvänder sällan datorer påSärskilt kvinnor sättunga -

äldrefemtedessa9,4% mot man.varav
relaterade kansifferuppgifter jagExakt presente-ovansomsamma

fyra tio påfaktiskt så"med ton". Det är att ar-avannanras enmen
hälften arbetaroch inteanvänder datorerbetsmarknaden inte nästanatt

arbetstid vidingalunda halva sinfyra sitterochmed bildskänn att tre av
väljer ochofta det hurbildskänn. såSom att presenteraär somman se

intrycket blir.vilketblir avgörande för
informa-genomslag denbetonat detharJag stora nyasomovan

docksvenskt arbetsliv. böroch datorer fått i Dettionstekniken nämnas
iblandteknik och gamla produktionsprocesserockså gammal änatt om

Cykelreparatörenfrekvent förekommande.teknikmed inslag ärnyav
på tavlancykel förr, läraren skriver Abyter däck på min ett svartasom

förr,förr, styckaren skär köttetvitäven den stä-är somsomom nu
kommer mednästan förr, brevbärarenderskan vaskar golvet som

förr och affärsbiträdetsjuksköterskan pulsenförr, tarposten somsom
förr.hitta storlekhjälper mig rättatt som
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organisationsformer i 1990-taletsVilka nya
organisationer

tidskrifter-frekvent teknik och i tidningarnas,Visserligen ITnämns ny
huvudintryckradions/TV:s nyheter och debatter mittoch ärmennas

och organisatoriska utformningarorganisationändock ägnasatt numera
och med vilkenuppmärksamhet. varianterDe nämns,än större somen

Flexibla organisationer, imaginära organisationergrundton, varierar.
förekommer både den populära ochcyberorganisationer ioch veten-

organisationer,litteraturen. Projektorganisering,skapliga temporära
andra frekventoch platta organisationernätverksorganisationer är an-

företeelser know-Andra aktuella i organisationervända begrepp. är
ochorganisational reengineering, down-sizingledge out-management,

slcrivtidpunk-det alltför länge mellanvill dröjeridagsourcing säga -
organiserandetmodernaredan gamla. Dettryck deoch i sägsärten

kontraktsformer eller kan-anställnings- ochofta utmärkasockså nyaav
distansarbete.franchising och Hurnygamla såsomske ar-snarare av

väldigt svepande kommente-ofta oklart eller blirförblirbetet påverkas
rat.

tycksorganisationsstrukturemaochorganisationernaetableradeDe
snabb förändring.stadda idömalivliga debattenden att vara enav

iblandibland styrande ochutlösande,tycks iblandTeknikens roll vara
kommavill första sökatill dettaåterkommerallmänt oklar. Jag men

ochoch organiserandet iändras organisationernaretoriken.bakom Hur
be-de nämndakommer någravilken utsträckning Jag att ta av ovan

innehåll.empiriska Enoch försöka Visa derasgreppen/företeelsema
nödvändig då de ihellermöjlig och kanske inteintetotal genomgång är

överlappande.tycksviss mån vara
överlappande och iblanddelvis,åtminstoneFlera begreppen är,av

fördistansarbete särdrag ima-delar varandra. Så sägs ettt.ex. varaav
prakti-omfattning tycks dock iDistansarbetetsorganisationer.ginära

debatten intryckmindre den allmänna En-ken betydligt än ger av.vara
prak-för verkligen beskriva distansarbete igenomfördaligt studier att

den sysselsatta befolkningentiken det högst tioär procent som ar-av
ungefär dag veckan ellereller dess närhet ibetar i bostaden meraen

Johansson Uppgifternaoch och 1997.Sturesson 1998 Engström om
eftersommycket svårtolkade varierarantalet dock sätten mätaär att

andelhur många timmar/vecka eller huravseende krav på stort.ex. av
för det skall betecknas distansarbete.arbetstiden krävs att somsom

exempel väldigt gammaltDistansarbete också på någotär ett att pre-
Förlagssyste-arbeta på distans har gamlaAttnytt.senteras anor.som

praktiken. Vad oftastexempelvis distansarbete ikanmet som somses
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arbetetutförainformationsteknologins roll förbetonas attärnyttsom
olikaetablerats inomframföralltarbetstillfällen harpå distans. Nya va-

ocharbets-viktigttelefonendärcallkallade ärså ettrianter centersav
distansarbetenaavseendenadeheller ikommunikationsverktyg. ärInte

förekommit länge. DenexempelvisharTelefonförsäljningdock nya.
berordistansarbetendennainomvolymökningen typ snararestora av

utfö-andraarbetsuppgifter påvissaläggadvs.outsourcing,på utattatt
hellerorganisatoriska mode. Intehögstarare/underleverantörer ärnu

Leiffrånuttryck Borgertlånaförtycks,Det ettdetta något attär nytt.
finnas1992 "baramodeOrganiserandet ettbokenskrivit somsom

skalldåmedlaborera ut-ingrediensertänkbaraantalmindre att man
organisation".forma en

cyberorgani-ochorganisationervirtuellaorganisationer,Imaginära
på fråganÄr organisera Svaretgenuintde inte sättdå attsationer nya

citerad inomboksvenskadenfrågar. I är mestpåberor sommanvem
medhävdas1994 organisationer,et.al ImaginäraHedberg,området,

organisationer",ochpå företagperspektiv"etteftertryck det nyttnya:
verksamhe-gamlaochbådeutvecklaochuppfatta"ett sätt attnytt nya

nätverk, allian-andetbetonandet "utnyttjipreciseraster". Det avavnya
verk-hållaochför drivakundrelationerochattraktion att sammanser,

ochutanför organisationernas gränsersträcker sigsamheter somsom
aktörer".frånsynergierochmedverkanpå externabygger

företag/organisationer/konstellationerradbokenI presenteras en
för-tjänsteproducenterolikaallaDeimaginära. typerärär menavsom

organisatio-imaginäratillverkning kan ske iocksåfattarna betonar att
franchisegivare.antalfinnsorganisationer nämns ettBland de somner.

vilkettraditionell hierarki" gör att"samordningexempel på utanDe är
Informationsteknikenhållas mycket låga.kantransaktionskostnadema

dentransaktionskostnademaroll förjustoftaspelar stor genomen
skesamordning kanochinformationsspridningen attsnabba genom

inforrna-dockFörfattarnaavstånd. attgeografiskaöver stora menar
imaginärförförutsättningnödvändigtionsteknologi inte är orga-enen

nisation.
sammanfallerorganisationeranförs för imaginärafördelarDe som

nätverk justfungerandeföranförasbrukarvadtill del med somsom
ochentydigamindreföretagets/organisationens ärbygger på gränseratt

organisationsgränser.formellastarka ocksårelationerna över
virtuellamellanlikhetsteckenIbland1998.SnehotaLundgren sätts

utmärks "ettföretagetvirtuellanätverksföretag. Det attföretag och av
påsamverkarvarandra,kompletteraroch aktörer,antal företag som

Johansson,Berggrenvärdeskapande process"villkor ilikvärdiga en
1997.



SOU 1999:69 1990-talets tekniska och organisatoriska utveckling 69

Vare sig organisationer i nätverk eller studierna dem Be-ärav nya.
tonandet nätverksstrukturer reaktivering gammaltär snarast ettav en av
intresse där kanske ibland den så kallade tekniken spelar stimu-nya en
lerande roll. "virtuellt"Begreppet inte sällan för nätverkreserveras som
starkt informationsteknologi.utnyttjar Skillnaden mellan gamla och nya
nätverk består framförallt med vilken snabbhet information kanav som

Övrigakommuniceras. karaktäristika tycks intakta.vara
Vid studiet nätverk brukar ofta stabilitet och tröghet betonas.av

Flera de andra aktuella organisatoriska begreppen/företeelserna be-av
tillfälligadet eller tidsav/begränsade. tänker härJagtvärtemottonar

framförallt på projektorganisering och organisationer.temporära
författare, Lundin 1998 likställer de formerna.Vissa båda Hant.ex.

ingalundade något Göta Kanal exempel påär äratt nytt. ettmenar en
genomförd Projektfonnenprojektorganisering. har alla tider" präglat
hela branscher. den spridning skett också till andraDet ärnya som
brancher. Kanske försiggår "projektifiering samhället" frågaren av
Lundin. typiska för deDet organisationertemporära är att motsvarar

"förtjäna"behov ad hoc organisering. För beteckningen krävsett attav
syfte, tidsram, och transformation. kriterierDessa ärett ett teamen en

ständigt förekommande i alla organisationer. torde därförDet nya sna-
beteckningen inte företeelsen och kanske påsättetrast attvara se- -

det alltid funnits.som
markeras för betona flexibilitet. FlexibilitetDet temporära äratt ett

honnörsord både för individer och flexibelorganisationer. organisa-En
tion "kan snabbt förändringarorganisation på i omgiv-är en som svara
ningen" Towards... 1996.NUTEK Hur då det Metodsvårig-vet man
heterna betydande och i NUTEK-rapporten har det ambitiösaär som
syftet flexibiliteten i svenskt arbetsliv konstaterasmätaatt att man
måste inrikta på indikatorer flexibilitetsig på flexi-mätaatt änsnarare
bilitet. indikatorer användsDe är:som

personalutveckling utbildning och träninggenom-
decentralisering av ansvarI
hierarkiseringsnivåer-
förekomst individuella kompensationssystemav

I redovisas mätresultat i vilken utsträckning svenskarapporten av som
faktiskt flexibla.organisationer Organisationemas storlek, lokalise-är

ring och verksamhet betydelsefulla i sammanhanget. flexiblaDeär
organisationerna utmärks personalen kontinuerlig utbildning,attav ges

decentraliseras, de hierarkiska nivåerna få ochatt ansvaret att är att
individuella kompensationssystem används frekvent.
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Få organisatoriska nivåer ofta liktydigt med platta organisatio-ses
bör dock betonasDet få hierarkiska nivåer inte kan likställasattner.

med decentralisering makt och Decentralisering sker oftaav ansvar.
simultant med centralisering Czarniawska-Joerges 1992. Också i
dessa avseenden kan informationsteknik spela roll ökaattny genom
hastigheten på, och minska kostnaden för, inforrnationsspridning. Det
finns följaktligen samband mellan flexibilitet och teknik eller isnarare
snabbheten med vilken tekniken sprids. Enligt NUTEK-studien skiljer
det inte i teknikanvändning mellan flexibla organisationer och övriga
och följaktligen där inte tekniken har drivit fram organi-attanses nya
sations- och arbetssätt.

modebegreppet skallDet sista jag behandla dvs.outsourcing,ärsom
avskiljning uppgifter från organisationen innebär utfö-atten av som

rande andra organisationer och förmodligen också sker iövertas av
andra organisatoriska kontexter. arbetaSättet mycket gammalt.äratt

och fall hur,Att i så outsourcing skiljer frånsig "gamla ti-avgöra om,
ders" underleverantörssystem eller från koncentration till kämkom-en

sedan länge ibland förordats, inte helt lätt. formerDeärpetenser som
vilka kan varierar betydligt.outsourcing sig Det kan genomförasta ge-

renodlade leverantörs-kund-relationer, franchisingsys-attnom genom
byggs individer verkar med individuella kontrakts-tem attupp, genom

former Det SCB:s studie relationer"Nyaär värt att notera storaosv. av
i arbetslivet" företagande uttryck för "flexibeleget ettser som en ar-
betsorganisation". De outsourcingsvariationer förekommer tillärsom
sin karaktär organisatoriska. Tekniken kan medel för möj-ett attvara
liggöra fungerar ellerde påverka hur de fungerar.att

följs sällanOutsourcing inte insourcing, dvs. inhyrningav av perso-
nal från andra organisationer och/eller nyttjandet eller mindreav mer
tillfälligt anställda i regi. Organisationer specialiserar sig påegen som
insourcing, ofta benämnda uthyrningsföretag, har blivit expansiven
bransch. och debatten kring fenomenetLitteraturen handlar både om
företagen democh arbetar i dem.om som

begrepp relateratsDe används för hela organisations-som ovan
sfären förassociationerna vissa dem starka till den pri-även ärom av

sektorn allmänhet kalladei och så high-tech-företag i synnerhet.vata
Andra begrepp, andraå sidan, används explicit för den offentliga sek-

organisationer. gäller exempelvisDet beställare-utförare-BUM,torns
modellen etablera marknadsrelationer isättrepresenterar ett attsom en
otypisk kontext. ochBUM, Varianter på det har fått spridningtemat stor
inom den offentliga sektorn. Sällan finns någon anknytning till den nya
informationstekniken.
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lndividerna i organisationerna

I många de skriftliga och muntliga framställningar finnsav som om nya
organisationer och teknik de individer berörs helt frånva-ärny som
rande. det fannsDet organisationer individer. Detär utan ärsom om

många de organisationsförändringar genomförs intesom avom som
hade främsta syftensina påverka individers, antingen detett attsom av

anställda, anställda,presumtiva leverantörer eller kunder,är sätt attnu
och tänkakanske också och identifiera detsig. här avsnittetIagera

skall fokuserajag på vad de organisatoriska nymodigheter relate-som
rades för debetyder individer verkar dessa,i eller angrän-ovan som
sande, enkelhetensorganisationer För skull diskuterar jag dem i

ordning presentationensamma som ovan.
distansarbetets omfattning, i bemärkelsenDet "rena" en person som

på heltid arbetar för sin arbetsgivare från hemmet nämndes,är, som
vanligt förekommandeinte så i Sverige den populära debattensom ger

vanligt dockintryck Mycket arbeta på distans någon ellerär attav.
några vecka. det företrädesvistimmar De pri-gör ärper personer som
viligierade kunna sitt arbete. har problemDe ingastyra egetattgenom
med tillgång till information och inflytande. villkorDeras goda.är
Kompetensutvecklingen heller probleminget därvidlag detär ärmen

också dessa distansarbetareintressant tycks krävaatt notera att
"ansikte-mot-ansikte"-möten med regelbundenhetviss både profes-av
sionella och sociala skäl. kan deti sammanhanget före-Det nämnas att

verksamma i den teknologiska frontlinjen på-tag presenterassom som
fallande ofta mycket centralaväljer storstadslokaliseringar se exem-
pelvis Svenska Dagbladets Näringslivsspecial 1999.18.3

förekommer dock också andra varianter distansarbeteDet av av
vilka call nämndes Sverige call oftaI associerar centercenters ovan.
till perifera lokaliseringar ur Stockholms synvinkel Både förete-sett.
elsen och debatten dock internationell. bildenDen jagär gängse är, tror

kan företag sysselsätter kvinnor med få alternativa för-säga,man som
sörjningsmöjligheter i starkt reglerade arbetsuppgifter med små möjlig-
heter till styrning och initiativ. Arbetsförhållandena iäregen egna
många avseenden väldigt lika de vid industrins löpande band. denMen
bilden finnsinte den enda. call olikaDet slag- några harär centers av
arbetskraft med språkliga eller andra specifika kvalifikationer, några
domineras ungdomar utbildning jobbar några månader in-utanav som

de tågluffar i världen, några sysslar med uppringning, dvs.ute mestnan
den anställde bestämmer själv sin arbetstakt lönen påverkas naturligt-
vis det calloch några ligger i centrala lägen. mångfa-Dencentersav
cetterade bilden får tecken på det inte tekniken i sigsägas ärett attvara
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det blirhurtillämpningarorganisatoriska avgördessutan som-
1999.jämför Larsson

detdå Hurorganisationernavirtuella är attochDe imaginära ar-
löslighet,sinjustorganisationerVirtuella är,sådanabeta i genom
medarbe-flexiblaochkompetentakunniga,haberoendestarkt attav

vil-beroende påkategorierolikaiindividernaindelassällanIntetare.
kämperso-1994.Hedberg Det ärorganisationenspelar iroll deken
och därut-utvecklingorganisationensavgörande förheltnalen ärsom

och leverantö-anställdatillfälligt,iblandflexibla,blandningöver aven
sistnämndatvåfrekvent. DealltsåpraktiserasOutsourcing grup-rer.

kämper-kämpersonalen. Attskillnad fråntillersättningsbaraärperna
underför-iblandutvecklingständig äroch kräverkompetentsonalen är

fåorganisationenförbetydelsecentral attuttalat.ibland Det ärstått, av
utvecklabara attkan görakämpersonal. Detbehålla sin genomman

imagi-deochtjänsteföretagtraditionellamellanLikhetenlojaliteten.
härtycker sigavseende Mandettai stor.organisationerna anaärnära

ochkämarbetskraftenattraktivaden kompetentamellanpolariseringen
anställd kantillfälligtanställda. Atttillfälligaattraktivamindrede vara

kankonkurrenssvaghet. Manochinkompetensmedlikställasdock inte
bestårdelringatill inteanställdatillfälligtdeet.al.Hedberg attanaav

self-employed. Intekallasutomlandsegen-företagare typ somav enav
enskildeför denbetydelsenvadentydigföreteelsendenheller är avser
småföre-kalladeden såframhålls ioftastdetkan,Det sompersonen.

också,kandeteftersträvansvärtmycketnågottagslitteraturen, menvara
på-organisationsterminologin,imaginäradenframgårvilket varaav

kompetensutveck-sällandet inteinnebärfallet attdetItvingat. senare
harintearbetsgivareuppdragsgivare/tillfälligadåbristfälligblirlingen

Återigen kaninhyrda.ellertillfälligaför deintresseellernågot ansvar
förutses.polariseringen

populärvetenskapligainternationelladenochsvenskaBåde deni
slår"tillfälliga". Dedefrånmotstrategierexempel påfinnslitteraturen

nätverk förochorganisationervirtuella attikanskesig egnasamman
och arbets-inkomstryckigheten iminskaflexibilitetenbehålla men

Konsul-dock någotdettaheller nytt.1998. Inte ärse Roebörda t.ex.
organiseratiblandlängesedanbranscher harolikaelleriter samma

ömsesidigsamarbete för nytta.
deförbetydelseoch organisationerstemporäraProjektorganisering

traditio-detföretagvissaientydig. Detdenheller äranställda inteär
extraordinära insat-föranvänds det justandraarbeta. Inella sättet att

projektansvardåoch särskiltprojektarbete,kanföretagsådanaIser.
fara iocksådet finnsberikande. Menmeriterande ochmycket envara

projektjobbar ideochsidanvidprojektarbete attatt somavsomses
Återigen ochsyfteprojektorganisatörensdetkärnkompetens. äritappar
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Wikmanavgörande seutförsarbetetvillkorpå vilka är t.ex.somsom
et.al. 1998.

organisationerhonnörsord och flexibladagensFlexibilitet är ett av
andra kommeranställda ochdet förinnebärVadeftertraktat.något som

nämndesindikatorerdeorganisationen Enmedkontakti ovan,somav
iåtminstoneentydigt positivpersonalen,utbildning ärkontinuerlig av

Övriga decentraliseringentydigamindre ävenomfattning.rimlig är om
decentraliseringtillkopplatdetuppskattasförmodligen äromav ansvar

nivåerorganisatoriskaantalMinskandekontroll.ochbefogenheterav
möjlig-medföradet kanförändringpositiv attocksåkan menvara en

ochframstrukturerinformella växerminskas,tillheter attavancemang
fjärde krite-Dettill organisationernasmaktkoncentration topp.ökaden

ambiva-inbyggdaharkompensationssystem,individuellariet, samma
påverka sittmöjlighetindivideroch attpositivtkanlens. Det engevara

detarbetsinsatserförerkänslaochutbyte extraekonomiska menen -
möjlighetarbetsgivaresutökning att styra.ocksåkan avsom enses

organisationerflexiblabeteckningenocharbetslivetFlexibilitet i
Organisatio-relateradesdetbara pådock inte sättanvänds ovan.som

flexi-anställdas/kontrakteradesdeibland heltbestårflexibilitet avnens
branscher.särskilt i vissagammalt datumdettaOcksåbilitet. är av

variationerturistindustrin, övervanliga inomSäsongsanställningar är
vården. Detinomdagenochhandelninom överförekommerveckan

erfaren-utländskasektorer. Deockså inomindet trängtär att nyanya
påkravenhelt vältraranvändningökad överpåtyderheterna somen

Sverigefinns itendens1996. Sammaarbetskraften IRSflexibilitet på
mellan könenochsektorermellanVariationema1998.et.al.Wikman

betydande.är
i"IndividemarubrikenunderskrivitsdetMycket ovansomav

outsourcing. Ut-beteckningenunderocksåplatsarorganisationerna"
deantingen ärberörs outsourcing,defallet för an-nuavsompersoner

vill-vilkaunderpåtidigare,beror liksomegenföretagere,ellerställda
outsourcingsåmycket välkansker.arbete Det attderaskor varasom

underleve-uppträderföretag/organisationertill "vanliga"görs somsom
annorlundaföretag intesådant än attförarbeta ärAtt ett ar-rantörer.

andra.beta för
organisatoriska påkanuthymingsföretagenDe svarses somnya

vilkaunderbetingelser män-outsourcing-strategier. Deandra företags
Bedömningendet.bedömningenliksomvarierardär arbetarniskor av

påbristeller påtvingat isjälvvaltdetberoendestarkt ärär enomav
Svenska Dag-ocksået.al 1998. SeBarringertraditionell anställning

1998.19.11Näringslivsbilagabladets
förstaforskning. Detexempel från min rördock härLåt mig egenge

exempel iförekommerorganisationerdeioutsourcing somsomen av
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detaljhandelsbranschen lämnatföretag iHedberg et.a1. Det är ett som
franchisetagare.drivits i regi till Detenheterantal de ärett som egenav

gammalimaginär organisation,exempel pådärmed både ett nyen
outsourcing.kontraktsform och

exempelTvå

länge arbe-exempel harhär får tjänaorganisationförstaDen somsom
detaljhandeln harspridda enheter inomgeografisktmedtat menegna

medförfranchising.dem till Dethälftenlämnat attcirka tio åri avnu
organisationexempel imaginärpåkanorganisationen ett enses som

Sundinexempel på outsourcingtillägga,självvilloch, jag ettsom
anställdainneburit för de Fördet dåVad harkommande.och1997 a.

inneburit nå-allmänhet intehar det ibutikernaolikaanställda dede i
ocksåkännetecken. Detfranchisekonceptets äralls. Likhetgonting är

från år;väldigt lika årtycksarbetsuppgifternapåtalamotiverat attatt
elektronisk våg,om påplockatkundenfrukten änvägs pengarensom

kassaapparaten,uträknatomtillbakaoch änemot varortas avges
och kunderleverantöreroch korgar,hyllorplockas i tas emotupp

påskynket ochbakomtid finns smiter sätterOmhjälps till rätta. man
kaffet.

jämföra deraskanskillnaderna Manfranchisetagama större.För är
mellan demskillnadenbutiksföreståndares. Denmedposition storaen

vill dockmycket hon/hanhurhållakanfranchisetagaren öppetär att
själv. Timpen-arbetafrämsthon/han villhur litetinte att meragenom

blir högre.intäkterna Högrede totalalägreblir visserligenningen men
eftersom bris-behöververkligendessa enheterintäkter någotär som

skallvilka enheterkriteriet föravgörandedetlönsamhettande är som
konceptet.får ändraFranchisegivaren intefranchising.lämnas till
medanavseenden intaktallaioch styrningenKontrollen är nästan an-

detlönsamhet läggs enheten IvikandeViddecentraliserats.svaret ner.
övrigadensammasituationfranchisetagarensavseendet är egen-som

andra avseenden.ilikheternaföretagares. Jag även är storaattmenar
före-eller leverantör ochkundberoendeföretag oftaSmå storär enav

sällan chimär.avseenden intefrihet dessaitagarens en
exempel påforskare franchisingvissanämndesSom somovan ser

traditionelltandra det genuintorganisation,imaginär egen-ser somen
företagandet allmänhet, och kan-andra vill imedan återföretagande se

flexibel arbetsorgani-exempel påsynnerhet,ske franchising i ettsom
tillämp-Vadkan relevanta.Allasation. är mestsynsättentre vara som

bevekelsegrun-de involveradesfallet avhängigtdet enskildaligt i är av
kommavillkor. vilket måste viexisterande Förder och näravetaatt
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siffrornaBakom de aggregeradeindividerna.ochorganisationerna
finns mängd variationer.en

fallegenföretagande. dettaockså Iexempel handlarandraMitt om
barnomsorg.förändrade utförarstrategi sinkommunspå avsom svar en

blandkraftiga besparingargenomdrevifråga annatKommunen genom
ochpersonal, lokalerbåde barn,omfattadeomorganisationer an-som

och åtogstartade därför kooperativanställdaantalutrustning. Ettnan
syftet slippadet uttaladebamstugor idriva "sina" attregisig iatt egen

arbets-arbetsplats, slippa bytabytaslippaarbeta,ändra på sitt sätt att
företagandeet.al. tolkarWikmanstöd förAgerandetkamrater. somger

andra si-det kan åarbetsorganisation-flexibelutslagett menavsom
villeför inflexibilitet. Manuttryckagerandethävdasdan ettatt var

flexibeltpåpå något. Det ettändra utabsolut inte papperet somsersom
videntreprenörskap sigvisarutslag närmareelleragerande, ett avsom

kunna1997b.Sundin Förbevarandestrategi rättattbetraktande vara
viorganisationsliv måsteocharbets-svenskthänder ivadbedöma som

arbetsplatserna.enskildadeända in ikomma

reflektionorganisationochteknikNy enny -
statistikgällandeutifrån

organisationenochteknikensig är att taalternativtEtt närmasätt att
1990-delenUnderutgångspunkt.området störrestatistiken på avsom

000sysselsatta med 350minskade antalet1991-1997,talet, personer
Årsbok vilkaienda näringsgrenartabell 200. De1999,Statistisk an-

medföretagstjänsterochfinansiell verksamhetökadeanställdatalet var
personlig servicecenters ochcallliggerkategorini dendrygt 00040

406 000yrket eftersomdetoch omsorg""Vård störstamed är14 000.
följerstorleksordningandra plats i212. Påtabelldärarbetarpersoner

"försäljare i000med drygt 125mäklare"och"säljare, köpare personer,
det fjärdemed knappt 120 000,yrketredjedetaljhandel" störstaär

"barnmorskor, sjuk-det femtemed 000,tekniker" 115och"ingenjörer
det sjättemed cirka 90 000,analytiker"biomedicinskaochsköterskor

"byggnadshantverkare"sjundedetkontorspersonal" 88 000."övrig
niondedet000,"fordonsförare" 66åttonde000, det73

det"grundskollärare"000 ochfritidspedagoger" 65"förskollärare och
yrket.imed 000tionde 64 personer

organisationteknik ochavseendeförändringarmeddet dåHur utser
yrkenarbetsmarknadensdessai största

yrkenhärbärgeraroch barnomsorgen,äldre-Sjukvården, num-som
organisato-betydandegenomgåttoch hargenomgåroch1 5 ovanmer
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riska förändringar. Förändringarna har gällt i och i smått- frånstort
förändrade huvudmannaskap för hela verksamheter, såsom äldresjuk-
vårdens kommunalisering, till införande resultatenheter i kommunerav
och landsting och till självstyrande på vårdavdelningar. Nygrupper
teknik då förekommerJa visst också teknik både i den konkretany
verksamheten och i de ekonomiska och administrativa kringsystemen.
Teknikens betydelse tycks dock begränsad och partikulär änvara mera
betydelsen organisatoriska förändringar. Som vanligt går dock deav
båda "hand i hand".typerna

Samma förhållanden tycks gälla yrkena inom och9 10. Vis-grupp
serligen har datorerna gjort sitt intåg i många skolor i inomstortmen

Ävengällande struktur och med befintlig arbetskraft. elevernaom sur-
far på så de det i skolan med kamraternätet gör och lärare omkring sig
ibland på lektionstid ibland på Yrkena har dock haft hanterarasten. att

organisatoriska förändringar med huvudmän,stora organisato-nya nya
riska och försök till identitetskonstruktioner-gränser de harnya men
litet med teknik göra.attny

Övrig kontorspersonal, 6 på listan, har reducerats kraftigtnummer
under den 20-årsperioden. Det länge arbetsmarknadenssenaste var

yrke. yrkets reduceringDet kanstörsta till del skrivas på denstor nya
teknikens konto. Också byggnadshantverk nummer 7 och detaljhan-
delssäljare 3 har minskat där orsakerna annorlunda. Helaärmen
byggsektoms minskning torde huvudförklaringen till bygg-attvara
nadshantverkama blivit färre och detaljhandelns omstrukturering till

enheter har minskat behovetstörre arbetskraft i butik. Internethandelav
och ofta diskuteras har liten betydelse.annat Hela intemethandelnsom
uppgår till någon enstaka mätsvårigheter finns också inomprocent
detta område. butikenI arbetsuppgifterna desammaär de varitsom
sedan snabbköpssystemet infördes.

Återigen kan slutsatsen dras tekniken visst har betydelseatt attmen
dess effekter i vilken organisation denavgörs effektueras. för-Deav
ändrade arbetsvillkor utvecklats under 1990-talet innebärandesom

krav och och minskadstörre kontroll och inflytande i arbetetpress
Wikman et.al. kapitel1998 6 har organisatoriska tekniskaänsnarare
orsaker. förekommerDet också rad arbetsuppgifter såär gotten som

opåverkade teknik.som av ny
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ochmycketSammanfattande slutsatser nytt-

gammaltmycket

teknikutveckling ochstarkutmärksarbetsliv storaDagens omorga-av
olikainformationsteknik iframföralltteknikennisationer. Den ärnya

vilket deskiftande slagorganisationsfonnema ärvarianter. De avnya
viktigavill hävda i vissavisar. Jagbeteckningamaolika attmånga av-

betydandeRetorikenhänder.väldigt litet ärdetseenden är mensom
artikeliframgårSå presente-blygsam.praktiken stort.ex. somenmera

förpåverkanoch dessframtiden""digitaladenBill visionGates avrar
traditionellMicorsoft harhansindividerochorganisationer egetatt en

förändringar1999. DeDagbladet 17.3Svenskaorganisation som
användsTekniken ivillkor.organisationersexisterandesker påsker,

existerandetill bevaraförändratillutsträckning inte attutanattstor
ochomorganisationergällerkontrollsystem. Detsammaoch nyastyr-

kontraktsforrner.ochorganisations-
starktillfälligtindivider åtminstonetekniken vissaDen engernya

organisationer.existerandeägare/ledarekontraförhandlingsposition av
vadpotentialteknikensrakt Dendetandra detFör motsatta.är av-nya

ochdecentraliseraföriblandutnyttjasinformationsspridning attser
möjliggörteknikinformationshöjaochkompetens- sammamen --

nivåer.mellanliggande"slussning"centraliseringökad utan genom
den internaoavsiktligt,kanskeinnebär,"tillplattning" att.Denna ar-

minskas.karriärmöjlighetemaochförändrasbetsmarknaden
förändrapotentialny-organiserandetsochteknikens attDen nya

genusforrnerandedessi"gmndbultarna",ochgrundstrukturerna t.ex.
effektueravillDen/deutnyttjas.utsträckningtycks litendelar, i som

genusordningenorganisatoriskaförändra denpotentialteknikens att
heller inteNågot1996.motstånd Pettersson ärse annatpå t.ex.stöter

Olikastrukturer.existeranderedansker iFörändringarvänta. grup-att
blandolikhetemaolika ochalltiddärvid är annatpåverkas av-per

denexempelvisinnebärutgångsläget. Deti attpositionenhängiga
IRSkvinnorfrämst riktar sigfalli mångakrävsflexibilitet motsom

främstcalldystra bildendenet.al. 1998,Wikman centers1996, att av
organiserandetsdärförhuvudslutsatsMinkvinnor är attosv.avser

metodernakvarstårkontrolleraochgninduppgifter attatt styra men--
organisationsför-manifesterasoch iteknikmodifieras nyanygenom

praktiken. Väl-retorikensistnämnda överglänserVad gäller detmer.
relatiotidigare ipåväldigt mycketdigt, sättgörs sammasomsamma
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nella kontexter tidigare. Organisationerna låter sig intesom så lätt för-
ändras. De medär, 1980-taletsett modeord, och motstånds-av sega
kraftiga strukturer befolkade människor ändrarogärna sig allt-av som
för mycket.
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Inledning
grundenpräglas iorganisationen avtillförhållandeindividenspåSynen

iråderutvecklingsoptimistiska synsätt somochmodemistiskadet
därförbeskrivsarbetenindustrisamhälletsgamlaDetövrigt.isamhället

dessochlcreativitetshämmande,ochregelstyrdaalltidså gott somsom Iförändringsobenägna.ochbyråkratiskadärförorganisationer somses
ocharbetenavanceradedagensvanligenställerdettatill manmotsats

konkur-internationelladenbl.a.därorganisationer,kunskapsberoende
innovationsförmågaflexibilitet,lärande,påkravständigaställerrensen förpositivtnågotregeliDettasamverkan. somförformer sesoch nya opersonligaochreglerintefungerarvärldföränderligiindividen; en

överleva är attenda sätt att geföretagensinnebärvilket attbyråkratier,
entreprenörandaochskaparlust somAll denspelrum.frittanställdasina

släp-måstefördomarochstrukturer nukonventioner,iinförut stängts
barafördel, inteTillutvecklas.kanverkligenindividernasåloss attpas samhället.ochorganisationernaförocksåindividerna,för utan

viOmavseenden.mångairiktigbeskrivningdennaNaturligtvis är
sittmaktindividemas överharårtiondenadepåtillbaka senasteblickar

tämligenoftahandlardetochflera ompå sätt,ökatarbetsliveget
tråkigaarbeten,hälsovådliga ru-Mångaförändringar.genomgripande

iochförsvunnit,faktisktharstyrfonnerauktoritäraochtinuppgifter
utsträckningiManagement-tänkandet storResourceHumanspåren av
sysslor. Menkreativaochomväxlanderiktiga,ergonomisktmedersatts

dettapå ävenerfarenheter att nyapraktiskafleralltpekarsamtidigt
industri-frånmed""hängtfallvissainackdelarsinahararbetsliv som
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samhället, också heltär ochmen smulasom överraskande.nya Jagen
skall i denna artikel beskriva antal trenderett i det moderna arbetslivet

påverkar anställningsfonnema,som och kritiskt granska dessa i syfte
att nyanserad bild hur framtidenge en kanmer hanteras politiker,av av
företagsledare och enskilda människor. Den bild framträder ärsom
kanske inte i alla stycken så enkel och optimistisk många fram-som
tidskonsulter vill gällande.göra Men det har den å andra sidan aldrig
varit.

När relationen mellan individ och organisation debatteras för ti-nu
den sker detta ofta utifrån föreställningen det finnsattom ett
"normalläge" vi avlägsnar ifrån i snabbsom takt.nu Dettaoss
"normalläge" oftast hämtatär från rekordårens homogena svenska
samhälle, och skulle kunna sammanfattas följer:som

i det fullnärmaste sysselsättning, medborgarna dessutom- som
upplever garanterad politiker, offentligsom sektor och storfö-av
retag

industriföretagstora och offentliga organisationer står för- mer-
arbetsplatserna,parten och deras efterfråganav på arbetskraft är

relativt förutsägbar
alla har fasta tillsvidareanställningar och byter sällan arbetsgi--
vare
långvarig erfarenhet arbetsuppgifter betraktasav positivt- som
och kompenserar för minskad prestationsfönnåga årenöver
senioritetsprincipen
arbetet utförs enligt detaljerade instruktioner på särskilda platser-
under reglerade arbetstider
tydliga skiktningar individer emellan med avseende på utbild--
ningsnivå, lön och status
utbildning engångsföreteelseär i livets börjanen leder till- som

bestämt yrkeett
yrket centralutgör identifikationsbas för individenen-

Som Isacson 1998 påpekar dettaär egentligen inte "normalläge",ett
historiskutan anomali, möjliggjordsnarare en snabb ekonomiskav en

tillväxt och genomgripande strukturomvandlingen framför alltmen avpolitisk vilja i samhället. Denen arbetsmarknad framväxer harsom nu
egentligen lånat många drag samhället det såg innanav rekord-utsom
åren, dvs. fram till 1950-talets början. Som kontrast till uppräkningen

kan därför identifiera följandeovan karaktäristikaman i nutidens rela-
tioner mellan individ och organisation:
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åtgärderarbetsmarknadspolitiskastatligaarbetslöshet,högrelativt-
skapandetinslag iotillräckliga permanentblir viktiga sommen --

sysselsättningav
till indu-komplementviktigaegenföretagande blirochsmåföretag-

förändringstaktensnabbaden gör attochsektor,offentligochstri
ocharbetskraftsbristbådeuppstårmellanrummeddet jämna ar-

arbetsmarknadensektorerolikabetslöshet i av
anställ-möjligaflerablir baratillsvidareanställningarfasta aven- vikariat,harmångaattraktiva;denkanskeomningsfomier mestän

utförellerdeltidsanställningarflerakombinerarprojektanställningar,
bolaguppdrag i eget

därefterocharbeten,för månganödvändigutbildningformell är-
viktigare änsocial kompetensoch ärprestationsfönnågagäller att

erfarenhetlång
geografisk hemvistochbranscharbetsgivare,bådebytermänniskor-

internationelltnufrekvent även
självindividenoch hurutföraskanarbetet när,delarstora varav-

behagar
ochlönutbildningsnivå,emellan iindividerskillnaderna termer av- intesamhällsklassernasjälvklara ärsåde förutbestår,status men

urskiljalättalika att
flesta måstedenågot ägnakompetensutvecklingoch ärutbildning-

livet igenomsig åt
måsteindividernainnebärstabilitetbristande attyrkesrollernas- individuellafinnaocholika kompetenserfleraskaffa sig mernya,

identiteter

struktureratorganisationermodernahurjagdiskuterarInledningsvis
uppgifter.återkommandedagligende hanterarhurdvs.arbete,sitt

nåalltid varitharorganisationerstrukturera attmedProblemen enatt
proble-detochsamarbete,ochspecialiseringmellanrimlig avvägning

ochorganiseringförfonnernaflexibladeibestår an-ävenmet nya,
be-Därefterforskning.ochsamhällsdebattidet talasställning omsom

tillfälligaförfler sysslor inomutföra allttendensenjag attrör ramen
kallaskulle kunnavad vidvs.anställningar,ochorganiseringar

organisations-projektetMedansamhället."projektifieringen" somav
detfinnseffektivitet, såochrationalitetförhyllatshittills harform en

Individ-perspektiv.individensfrånminstinteinvändningarhel del
och kompetenskunskapigår igenom nästaperspektivet tema,även

påpekarsamhället, där jagiproduktionsresurser atthuvudsakligasom
medföra sigkunskapssamhälletindividen sagtsfrihet förden somnya
medförtkompetensbegreppetså harinfunnit sig. Tvärtomharlångtifrån

tillåts verkakönskiljelinjergamladärsegregering,typ som nuaven ny



84 Arbete, anställningsformer och En kritiskorganisering: SOU 1999:69gransning...

på subtilt fast med liknande konsekvenser. Därefterett sätt dis-mer
kuterar jag företagande och flexibilitet nyckelbegrepp för in-som nya
dividen i arbetslivet, och pekar på både fördelar och nackdelar med
egenföretagande, förändringstryck och självstyrt arbete. Avslutningsvis
går jag sedan hur denin på moderna människan hanterar detta nya ar-
betsliv, och hur kan beskriva arbetslivet och livet helhetman som

pågående konstruktion identitet får helt olika innebördsom en av som
för olika individer. Artikeln sammanfattas med några funderingar kring
vad vi bör och inte bör deti arbetslivet vad gäller organi-acceptera nya
sering och anställning; förmårgivet vi både fördelar och nackde-att se
lar med det kan faktisktså vi i politik och organisationsledning tanya

på fördelarna och minimera konsekvenserna nackdelarna.vara av

De organisationsforrnerna: Tomrummet efternya
byråkratin

Sedan mitten 1960-talet har både organisationsforskare ochav maria-
gementkonsulter kritiserat idén byråkratin förlegatett sätt attom som
organisera. Anledningen till denna fortlöpande kritik byråkra-är att
tiema hela tiden återskapas; det verkar finnas inneboende tendens ien
organisationer tillväxt med regelsystem och hierarkier, kanskemötaatt
beroende på de traditionellt maskulina strukturer råder i arbetslivetsom
jfr Hirdman, 1988 beskrivning hierarkiseringsprincipen. Närav orga-
nisationsforskama StalkerBurns 1961 lanserade begreppen
"mekanistisk" och "organisk" beskrivning olika organisations-som av
strukturer fördet peka på organisationen borde sigatt attvar anpassa
till den struktur bäst passade dess omgivning. När idagsom man an-
vänder begreppen det alltid frågan ledaär organisationernästan attom
från den mekanistiska strukturformen riktningi den organiska. Demot
omgivningar föranledde det mekanistiska tänkandet finns intesom
längre.

Vilka då alternativen Det samstämmiga budskapetär från denästan
flesta forskare flertalet branscher och marknader alltförär förän-att är
derliga och oförutsägbara för hierarkiska, regelstyrda organisations-att
strukturer skall kunna överleva längden.i Därför krävs organisations-
former kan snabba reaktioner på uppdykande händelser ochsom ge
innovativa lösningar på befintliga problem. De har de nödvändigasom
expertkunskapema för flexibla och innovativa längreinte deatt ärvara

leder och administrerar organisationen, de befinner sig iutansom som
direktkontakt med marknaden och kunderna. De organisationsfor-nya

måste därför individer och på gräsrotsnivå demerna ge grupper
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måsteledarskapetochhand,påmöjligheternaformella att egenagera
organi-iStrukturermisslyckanden.experimenterande ochtillåta även
och"gräsrötter"dessastödjaförutformasdärförmåste attsationer ge
därförharansträngningarMycketarbetsredskap.tänkbaradem bästa
de af-kartläggaochidentifieraförföretagde flesta attigjorts större

människordeochkundenförvärdeskaparfärsproccsser somgesom
informationsteknik.ochkompetensstöd formidessaarbetar inom av

genomförtdettabakgrundharorganisationerflesta motDe av
därmatrisstrukturerfalldeloch idecentraliseringssatsningar provaten

omgivningenstillgodoseförindelningsprinciperolika attblandatman
Underdetta.ett.ex.empel påABB-koncemenkravbild ärkomplexa

oftatillkommit,alternativhar1990-talet extremadelen meravsenare
jämbördiganätverkorganisationerbörbaserade på avatt somseman

underställda. Dessutomchefer ochhierarkieraktörer än avsomsnarare
ochorganisationers gränser,föreställningenkritiserat me-har omman

förrännåskaninteinnovationsförrnågaochflexibilitetverkligattnat
harTraditionelltnaturligt.någotöverskridande gränser somavserman

gränsdragning,föreställningar t.ex.flera olikaorganisationeri omman
verksamhet,ochtillgångarorganisationensjuridiska perso-gränser

kontors-fabriksområdet,fysiskaanställda och gränsernella gränser
ifrågasättsföreställningar gränserdessaSamtligahuset. perso-nu;om

tillanställdade fastanställningsformer görtillfälligaochnaluthyming
fysiskadeochmänniskorna,verksammaverkligtdedelgmpp aven

infonna-världmeningslösa iganskaframstår avgränserna ensom
produkternatjänsteinnehåll iökatochdistansarbetetionsteknologi,

sig, intebefinnerkundendärbekantskertjänsteproduktion som
hemvist.har sinproducentföretagetnödvändigtvis där

federala"denbegreppharutvecklingdennabakgrundMot somav
imaginäraoch "denorganisationen",virtuella"denorganisationen",

Även sigskiljerdelvisbakomtankarnautvecklats.organisationen" om
ochdagensfenomen;påupphovsmänpekar begreppenssååt, samma

bäst inomintebedrivsverksamhetaffärsmässigaeffektivaframtidens
håll iolikapåföretagvälorganiserade attenskilda, utan resursergenom

kreativapåre-kombinerasochkombinerasekonominglobaladen nya,
rollframtidaFöretagenssituation.beroendeöverraskandeoch sätt

bestående"plattfonn"slagsbli1996enligt Ciborra ettkan att avvara
tillstadgavisskanfinansiering,ochtraditioner, styrsystem ge ensom

behövshugskottochallianserprojekt,förändringar,ständigade som
DAveni,hyperkonkurrensibedrivsaffärsverksamhetför somen

1994.
dessainvändadockdel kan attorganisationernasFör orga-nyaman

riskde löpertillstabila sin attnisationsfomier inte natur, utanär samma
byråkratiseras.ochhierarkiserasstabiliseras,strukturertidigare attsom
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Effektivitet i organisationer har alltidnästan frågasetts attsom en om
hitta resurssnåla utföra återkommandesätt sysslor,att och pånär man

innovativt funnit rutiner "exploration"ett sätt har också söktnya man
utnyttja dessa så långt möjligt "exp10itati0n". Rutiniseringen isom
organisationer har ända sedan Henry Fords löpande band varit det bästa

nå effektivitet,sättet samtidigt rutiniseringenatt effektivitetensärmen
fiende eftersom den kan förhindrastörsta nödvändiga förändringar och

anpassningar. finnsDet alltså inga färdiga strukturella lösningar för
ständig flexibilitet och innovation, detta något individerär iutan som
organisationer hela tiden måste och arbeta aktivt for.sträva Demot nya
organisationsforrnema liksom de gamla, för effektivitetär, sin beroende

ledning och anställda ständigt förmår hållaatt balans mellanav en ny-
tänkande och rutinhandling. Det innovativa tänkandet bör hållas le-
vande hela tiden och inte innestängas uppnått tillfälligtnär ettman
mål.

För individemas del de organisationsfonnemaär långt ifrånnya
oproblematiska, det naturligtvis har häntäven mycket positivt sedanom
det löpande bandet slog igenom i början seklet. De anställdasav
möjligheter påverka arbetsinnehåll och arbetstaktatt har ökat genom

så kallade. "flextider", och arbetsinnehållett.ex. har också blivit alltmer
kvalificerat allteftersom enkla och farliga arbeten har börjat utföras på
maskinell Förståelsen för vadväg. motiverar människor arbetaattsom
har också till följd bl.a. forskning på området ökat, och allt fler harav
därmed kunnat få arbeten de verkligen för och de kansom passar som
utvecklas inom. Till viss del detta konsekvensernaär förändratettav

på individen i samhället;synsätt det löpande bandet byggde påatt att
människor egennyttiga och utbytbara naturligtvis inte tillfäl-var var en
lighet i samhälle där bara med viss förmögenhetett män och/elleren
inkomst röstberättigade. förbättringarnaMen i arbetslivet har ocksåvar
drivits fram den teknologiska utvecklingen och den tilltagande kon-av
kurrensen, dvs. skäl har med företagens effektivitet in-änsom snarare
dividens välbefinnande Ett exempel på dettagöra. denatt växandeär
tjänstesektom, där produktionen sker i interaktion mellan producentens
personal och kunderna. Bakom alla "charmkurser" och säljutbildningar
ligger inte omtanken personalen, vetskapenutanom attsnarare om
kunden kommer uppfatta hela företaget på detatt den uppfattarsätt som
dess Trevliga och hannoniskarepresentanter. anställda framför alltär
bra för affärerna.

Ofta organisera påpresenteras sätt harmonisktatt dvs.ett sätt,nya
anställningsformer och ledningsfilosofieratt bra för både företagärnya

och anställda se Human Resource Management-tänkandet,t.ex. men
den harmonin existerar dock sällan i realiteten. Samtidigt frihets-som
gradema för många anställda ökat i och med företagen insett deatt att
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prestationsnivån, såföravgörandefrihetochkreativitet äranställdas
ökat. deIprestationerför sinaanställdasdehar också eget nya,ansvar

intressantfåsnabbtdetkanorganisationsforrnema ettattflexibla
det. Frånvaronmedblisnabbtlikagådet kan attuppdrag, avavmen

indi-tillocksådet lederfrihet, attindividerreglerochhierarki menger
utnyttjatdeför hurutkrävsocksåtidigaregradi högrevider än ansvar

cheferständigtpåpekasledarskapsböcker attflestadefrihet. Idenna
pressadehårtinnebär intedet attmisstag,tolereradärför måste men

Även organisationsfonnemadeidet.praktikenmellanchefer i gör nya
naturligtvisvilketdriven,långtmycketkontrollenekonomiskadenär

chefsansvar.aldrig sittbeslutsmaktdelegerakanpåberor att menman
debehållaochrekryteradärförarbetsgivareallavilldettaföljdTill av

årensdevälutbildade, däravoch senasteeffektivaanställda är mestsom
turordningsreglema.debatt om

tilldeorganisationsfonnema är attmed deproblemEtt stort nya
utsträck-tillräckligbeforskats ihartraditionella intedeskillnad från
kontors-industriella ochvanligade flestakunskapenMedanning. om

organi-deforskningenharsåmycketmiljöerbaserade stor,är nyaom
be-ytligamycketsåiresulterat änhittills intesationsfomiema mer

1998. DetKunda,jfr Barleymetaforeroch intressantaskrivningar
dessavardagspraxis i nyastuderaangelägetmycketframstår attsom

arbetstagarperspektiv.lednings-såvälorganiseringsmönster, somur
svårigheterharnäringsstatistikenoffentligadenförsvårasDetta attav

deeftersomsamhällsekonomin,deldennafångamed nyaatt avnya
kon-IT,branscheriregel dykeriorganisationsformema somnyaupp
det i1998 harKundaBarleyEnligtbioteknik.ochsultverksamhet

arbetsmarknads-yrkeskodema i%de 75dithängåttUSA att avca
hantverkssysslorochindustri-traditionellabeskriverstatistiken nusom

riske-Vibefolkningen.arbetsföradendrygt 20 %fångarinte än avmer
påarbeteframtidens mät-ettvåradärmed baseraatt omprognoserrar

längre existerar.arbetsliv intespeglar ettsystem somsom

Projekt,organisationen:tillfälligaDen
ektanställningprojektiñering,proj

med deeftersträvarflexibilitetdenkonsekvensEn nyamansomav
långsiktig rutin-blirfärre arbetenalltorganisationsformema är att av

uppdragförhar längearbetsform använtsProjektetkaraktär. somsom
karaktär, ochtill sinicke-repetitiva närochkundanpassadeunika,varit

utbredningprojektfonnensocksåså ökarökaruppdragdenna typ av
och anlägg-mediabranscher IT,1998.Midler, InomLundin som
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ningsverksamhet kan många företag "projektifierade",säga att ärman
dvs. deras huvudsakliga verksamhet bedrivs inom föratt ramen en
mängd kontraktsbaserade projekt och företaget slagsutgöratt ett ram-
verk för dessa "projektportföljer" Anell Jensen, 1998. Dessutom
har användningen projektformen för olika interna förändringssats-av
ningar också ökat, förändringsintensivaså i många organisationer kan

också tala slags projektifieringintern Packendorff, 1994.ettman om
Exempel på sådana interna projekt kvalitetssatsningar, utbildnings-är
satsningar, omorganisationer, flyttningar spåren detta harIetc. av pro-
jektledarrollen professionaliserats och väl etableradär numera en yr-
kestitel jfr Engwall, 1995.

Projektformens popularitet har naturligtvis sina orsaker. Medan lin-
jeorganisationen dvs. den vardagliga rutinverksamheten i företagett
ofta har klassiska byråkratiproblem, blirmånga så projektet tillfälligen
arbetsplats rationalitet och handlingdär det viktiga. finns detT.ex.är
ofta i linjeorganisationer exempel på otydliga mål, konflikter och bris-
tande kreativitet, och projektet erbjuder då tillfällig, avgränsad fö-som
reteelse möjligheter till målfokusering, samarbete och nytänkande jfr
Pinto, 1996. regel ocksåDetta i någonting förpositivt indivi-ses som
derna projektet, eftersomi de kan oftasig i svår och sti-engagera en
mulerande uppgift tillsammans med spännande människor. Pro-nya,
jektet alltså möjlighet under enhetlig samlastyrningär atten engage-
rade olika områden förpå arbeta konk-experter att mot ett gemensamt,

mål kan planeras detalj.i Med andra ord; projektet uppfyller deret som
krav flestade chefer skulle önska deras linjeorganisationerattsom
skulle göra.

taktI med projektfonnen blir allt vanligare så blir det dock ocksåatt
allt tydligare den alltidinte så rationell och stimulerandeäratt som man

Äventänkt sig. projektorganisationer drabbas konflikter och intern-av
politik, och projektets förhållandei till sin omvärld ligger hel delen
problem ofta leder till budgetöverskridanden och förseningarsom
Pinto, 1996. Projektet dessi renodlade form helt enkelt intepassar
alla de verksamheter för vilket det används, och i del fall dengören
traditionella projektledningsläran skada jfr Blomberg,än nyttamer

Även1998. "projektifieringen" innebär del problem i organisatio-en
eftersom ledningar ständigt ställs inför uppgiften fördela knappaattner,

mellan olika projekt och lösa dispyter mellan projektledareattresurser
och linjeorganisationens chefer. delarInom samhällslivet som t.exav
kulturliv, EU-program och forskning projektforrnen legio, och därär
finns det risk för uppsplittringen tillfälliga projekt försvå-stor atten

formulering och genomförande långsiktiga strategier. Projektenrar av
löper därmed risk bara isolerade projekt någraatt menings-utanvara
fulla kopplingar till sig omvärlden eller eftervärlden.vare
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innebäraprojektiñeringdrivenÄven långtkandelindividensför en
projektmålenspännande är,änochvälformuleradeproblem. Hurdelen

personligapå sinasneglaändåprojekteni attindividernaså kommer
för-ekonomiskaochkarriärutveckling,personligsomintressen t.ex.
föreller ingetprojektet ringa utrymmeformrenodladesindelar. I ger

projektmålet.arbetaförutsättsalla motpersonliga intressen, utandessa
blikommakanindivider attär attfarhåga restsEn som

uppgiftertillfälligautförarelcringvandrandedvs."projektnomader", av
indi-hävdatforskningen attharårtiondenarbetslivet. Ipunkt ifastutan

påkontinuitetsocialochtrygghetbehövervälbefinnandeför sittvider
till-projektiñeradoch extremtcommitment,dvs.arbetsplatsen, enav

rela-avbrutnaständigtochotrygghetbådesigförväntakan manvaro
harföretagprojektbaseradeÄven många en1968.Bennis,tioner om

såledesocholikapå sättkombinerasprojektarbetarestabfast somav
projektanställda påantaletväxandedetinnebärsåvarandra,lär känna

kommakanändå attproblemdessaarbetsmarknaden attsvenskaden
deliksomkan,anställningartidsbegränsade enga-sommeduppstå. De

projekti-drabbaskommapersonaluthymingsverksamhet, att avigerats
avigsidor.fieringens

ökadiindividen ut-projektiñeringen är attkonsekvensEn avannan
tid.harständigtsåledes ontoch"deadlines" omarbetarsträckning mot
detinnebärsåarbetetistressnivånÖkakangenerelltdettaFörutom att

iförstärksarbetettillförhållningssättmaskulinatraditionelltockså att
riktning. Pro-igårsamhällsutvecklingen motsattmyckettid när aven

medobegränsatofta närmastförutsätter atttidspressunderjektarbete
underbaradet ärutifrån attdetta argumentetarbetettid kan ägnas

få kon-detså kanblirprojektarbetetochbegränsad tid, normomen
denFörutomblirocksåarbetstidsuttaghögt norm.sekvensen ettatt

drabbasindividenhälsoproblemtillhörandemedpersonliga somstress
deochprövningarför attfamiljelivet utsättsocksådetinnebärså attav,

tidenförhävdarMångahämmas.jämställdhetssträvandena nuallmänna
stämpelklockanmedarbetstiderregleradevidfixeringengamladenatt

arbetsgivarenmål dvs.påfokusering attmedsymbol ersatts ensom
deprestation, attvissskall levereraanställdadeför menbetalar att en

praktikenutföras. Iskalldenochhuranställda själva när,avgör var
regleradetillhänvisakanlängreanställde inteden ar-dettainnebär att

för arbetetsocharbetsinsats, ansvaretsin attbegränsaförbetstider att
ökat.genomförande

ökandedetmedkombinationiektifieringenprojocksåFrågan är om
uppkomstentill ettledaanställda kantidsbegränsat avantalet

anställningfastmänniskorkategori utandvs."projektproletariat", en
dedelfårinteochersättning talågrelativtför avhårtarbetar somsom

1998.Handy, 1991; Isacson,jfrutvecklingsmöjligheteranställdasfast
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Ekonomhistorikem Isacson a.a. pekar på fjärdedel allaatt ca en av
förvärvsarbetande på den svenska arbetsmarknaden har sådana "lösa
kopplingar" till sina arbetsgivare. En fast anställning kan på så blisätt

karriärmål i sig,ett når antal framgångsrika tillfäl-ettsom man genom
liga arbeten.

"Kompetensen det centrala": Omär

organisationer, kön och rekrytering
En central föreställning diskussionernai kring det moderna arbetslivet

kunskap har blivit denär huvudsakligaatt produktionsresursen. I agrar-
samhället brukbar jord det eftertraktat, och efter in-mestvar som var
dustrialiseringen kom maskiner och råvaror bli betydelse. Iatt storav
båda samhällsformema naturligtvis arbetskraftäven nödvändig,var

den existerade i sådant överflöd företagarenett inte behövdeattmen
sig föranstränga komma åtnjutandenämnvärt iatt den. Jordinnehav,av

fabriker och råvaruförsörjning däremot riskfyllda investe-stora,var
ringar krävde mycket kapital och således få förunnade. Närsom var nu
kunskap och kompetens den industrialiserade världensses som nya
kritiska produktionsresurs innebär det drastisk omorientering ien synen
på vad arbetskraft egentligen eftersom kunskapenär, oftast individ-är
bunden och sedan slaveriets avskaffande inte kan någonägas av annan

individen själv.än
Fokuseringen på kunskap produktionsresurs innebär naturligtsom

också fokuserar hurpå kunskap förvärvas,att hur den "lagras"nog man
och hur den förändras. Utbildning och lärande alltmer överlev-ses som
nadsvillkor för nationer, organisationer och individer, och det har också
uppstått företag, "kunskapsföretagen",typ huvudsakligaen ny av vars
tillgång de anställdas kompetensär jfr Lindgren, 1996. I detta ser
många frihet för den välutbildade arbetande människan; indivi-en ny
den kontrollerar själv den kunskap kritisk betydelseär försom av ar-
betsgivaren, och arbetsgivaren måste följaktligen allt han/hon kangöra
för individen skallatt kvar anställd.stanna Förutom goda villkorsom
beträffande lön och anställningsförhållanden kan det också innebära att
arbetsgivaren stödjer den kompetensutveckling nödvändig förärsom
individens fortsatta karriär. Denna maktförskjutning kan organisationer
i viss mån motverka söka lagra kunskapenatt på andragenom sätt
Hedberg, 1981; Ekstedt Wirdenius, 1996 och på så hålla kvarsätt
föreställningen individen i viss månatt ändå utbytbar.är

Den ökade makt sitt livöver den s.k. "kompetente individen"som
har fått på ochär vis ocksåsätt demokratiskt framsteg.ett I samhälleett
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kanproduktionsresursenkritiskadenkontrollerarsjälvaindividerdär
kön,eftersegregeringsmönstertraditionellatänka sig ras,attman

segregreringersättas/kompletterasskullesläkttillhörighet etc. enav
proble-likadå inteskullesegregeringsådanEnefter kompetens. vara

skaffa sigutbildningsvägenenklaresannoliktdeteftersom är attmatisk,
Följ-hudfärg.eller sinkönförändra sittförsökakunskapformell än att

formelladenökaförockså gjortsansträngningar attharaktligen stora
expansion1990-taletunder helaSverigeutbildningsnivån i avgenom

"högskolefiering"vuxenutbildning,påsatsning gymna-högskolan, av
bör viSamtidigtarbetsmarknadsutbildningen.och ökningsiema av

Sverigesdellitenrelativtfortfarandedet ärmedvetna avatt enomvara
benägen-ochhögskola/universitetvid attvidareläserbefolkning som

socialbetingaddeltillstudier ärhögretillvidare storgå avheten att
bakgrund.

definitionenpraktiskadensammanhangeti är attProblemet av
deinbegripasigsamhället visatpostindustrielladeti segre-kompetens
industri-ochbådekännetecknande förgeringsgrunder är agrar-som

manligsvenskrekryteringssituationiJämförsamhällena. enenman
ochutbildninglikvärdigmedditokvinnligiranskoch ar-ingenjör en

tvekan mestsällan någondetbetslivserfarenhet ansesär somvemom
tydligt,positionerhögrearbetslivetsdominerarMännenkompetent.

pådettadåvad berormen
skill-ingafinns det störreutbildningsnivån såBeträffande numera
kvin-så1997. Det attJonsson, ärSverige t.o.mimellan könennader

högskolantillvidareväljerutsträckning män atthögre ännågotinor
ikraftigtoch kvinnorsigskiljer mänDäremotstudentexamen.efter

kor-väljeroftakvinnorpå så visutbildningsinriktningen, attvaldaden
fritidspe-sjuksköterska,utbildningarstatusbetonademindreochtare

längreföredrargradhögreimedanetc., männenförskolläraredagog,
civilin-civilekonom,såsomutbildningsvägarprestigefylldaoch mer

branschernatydligt ärocksåvisarForskningen attetc..läkaregenjör,
1989.Sundin,Holmquist1989;Hellberg,jfrkönsegregerade efter

offentligadenarbeten ibinds tillkvinnormångadärförinnebärDet att
medan1997Holmquist, männenjfrexploaterasocksådär desektorn

karriärrnöjlighetemabådedärnäringslivetdet privataväljaoftast kan
detkonsekvensfår tilli sigLöneskillnadema atthögre.lönenoch är
ocharbetedärfamiljenmaktfördelning inomuppkommer mannensen

logikUtifrånrationalitet.ekonomiskutifrånkarriär prioriteras samma
välkäntdetochoch barn,för hem är etthuvudansvaretfår kvinnorna ta

bedömdaned dendrarsmåbarnbefintligakommande ellerfaktum att
derasförarbetssökandekvinnligaför änbetydligt"kompetensen" mer

man.
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Inom organisationer visar det sig också könet spelaratt avgö-en
rande roll för individens utveckling och karriär. I analys akade-en av
mikers karriärgångar på den svenska arbetsmarknaden lyfts det fram att

Öhman,det så kallade "glastaket" allti väsentligt består Ohlsson
1997. Dels överrepresenterade bland chefernaär dvs. för-männen i
hållande till den totala andelen i organisationerna, dels ökar dennamän
grad längreöverrepresentation i hierarkiema kommer.av upp man
T.ex. så når de manliga24 % civilekonomema toppositioner,av men
bara % de kvinnliga. Och5 befattningsbyten uppåt hierarkininärav
sker, så har högre sannolikhet befordras kvinnor.män Natio-att änen
nalekonomema Granquist 1997 pekarPersson också på kvinnoratt
i högre grad hamnar på s.k. "dead end jobs", dvs. arbetenän män som
inte leder vidare sig karriär- eller lönemässigt.vare

den individuellaArgumentet kompetensen framstår därmedom som
hinder jämställdhet i samhället det dettaett mot än motsatta,snarare

eftersom "kompetens" betraktas slags neutral egenskap kanettsom som
och jämföras. Kompetensbegreppet dockmätas inte neutralt, efter-är

det med automatik får kvinnor framstå efter-nästan att sämresom som
det "kvinnliga" underordnat det "manliga" jfr Hirdman, 1988.ärsom

Till detta hör den traditionella arbetsfördelningen inom familjen som
företag ofta stödjer sin på kvinnor rekryteringsförfarandet,igenom syn

Holgersson Höök, 1997 tillgång till nätverkt.ex. männenssamtse
redan etablerade dvs. manliga kollegor. Värderingen kompetensav av

hänger med andra fortfarandeord starkt ihop med bärareärvem som
kompetensen, detta eftersom det helt enkelt kompetent attav anses mer

kvinna. detPå har förut ganska tydliga ochän att sättetvara man vara
allmänt erkända segregeringsgrunder blivit dolda och subtiltnu ver-
kande. Frågan individen blivit friare och samhället demo-är om mer
kratiskt dettaav

Den entreprenöriella individen: Arbetet som

ständig följeslagare

I undersökning efter undersökning visar det sig den generatio-att unga
föga förvånande vill leva på annorlunda sina föräld-ett sätt ännen - -

Livet skall flexibelt och händelserikt, och vill inte be-rar. vara man
på något i sin efter självförverkligande.gränsas sätt Arbetetsträvan

sådant bör därför stimulerande, utvecklande och omväxlande,som vara
och vill följaktligen inte syssla med enkla rutingöromål. Förman
många den tänkta "karriären" inte nödvändigtvisär uppåtriktad be-en
fordringsgång mångfald uppdrag och sociala kon-utan snarare en av
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beträffandeockså ha valfrihetför detta villtakter. Inom var,manramen
målen medskallutföras; arbetsgivarenskallhur arbetetoch när ange

målenhursedan underbestämmerochverksamheten eget ansvarman
ocharbetet kräva kreativitetkommerdetskall nås. På attsättet enga-

initiativförmågaochkunskapindividensoch det blir somegengemang,
föder framgång.

företagande blivit in-ochentreprenörskapdärförharInte oväntat
förgarantiofta någoninteeget"för många. Att "starta storaärtressant

kontrollerar sittindividen självinnebärdetekonomiska vinster, attmen
ledarskapetföretagande liksomdockbörarbetsliv. Man nämna att eget

förväntasmänniskorföreställningarmanligamedomgärdat t.ex. attär
arbetetimmarhuvuddelen dygnetstotalt ochsiginvolvera ägna av

offentligochdär storföretagtid1994. IAlvesson,jfr Billing en
företa-rationaliseringssyfte bliranställda iantaletminskarsektor egen

förstärks ocksåarbetslöshet. Dettamöjliggandet dessutom utväg uren
enbart handlatillverksamhetrenodlar sinstorföretagmånga attattav

läggs påperifera funktionermedanderas kämkompetens, ut entrep-om
har därmedföretagandetoutsourcing. Detrenad eller knoppas nyaav

säljerglesbygdkvinnor ihandladet kanflera olika ansikten; somom
konsulterskolor,friståendelärarehantverksprodukter, startar somsom

bolagbildaraffärsmänskatteskäl,bolagsjälva på ettsigsätter somav
städareefter några år,sälja det dyrtsyftekring idé i att somen gruppen

läggerarbetsgivarenfristående företagsjälva i utanställer sig närett
traditionelladeteller naturligtvisentreprenad,städningen på mer

ekonomiskochskall i expansionaffärsidédärföretagandet omsättasen
framgång.

andra ordmedföretagmänniskortillBakgrunden ärstartaratt egna
debatten.allmännatycks denibland ientydigfullt såinte trosom man

iföretagandet analyseratsdrivkrafterna tillTraditionellt har termer av
ramverk för företa-institutionellaoch samhälletsekonomisk vinning,
dock oftastProblemetefter detta. ent-gande har också är attanpassats

förväntadegrundenbart påverksamhetsinsällanreprenören startar av
elleroemotståndlig idédet oftastförtjänstmöjligheter, ärattutan en
når1999.jfr Lindgren, Deförstadevision tasgör stegenatt somsom

tänkande medkombinera visionärasittframgång förmåganbesitter att
bak-beroende sinde dennaerfarenheter, och ikonkreta är avprocess

kontaktnät. Dettaoch socialayrkesval sittföräldrarnasgrund t.ex.
föreller naturligtsjälvklartnågottillväxt inteinnebär också att somses

emellan i hurskillnaderdet blirochalla entreprenörerentreprenörer, att
och jfrkvinnort.ex. mellanverksamhetde hanterar sin män,

1989.Sundin,Holmquist
arbetafortfarande ändå väljflertalBland det attstora an-somersom

entreprenöriellt hand-ställs dock också krav påställda organisationeri



Arbete, anställningsformer och kritisk94 En SOU 1999:69organisering: gransning...

förväntaslande sinnelag. god anställd inte baraoch Av attnumeraen
de sysslor i befattningsbeskrivningen,skall sköta utanangessomman

skall delta projekt, kvalitetsutveckling, strategisk plane-också iatt man
och kunna initiativ till förändringssats-sociala aktiviteterring, ta egna
organisationsforskaren Charles Handy 1991ningar. visionäraDen

den anställdearbetet har formell kärnabeskriver detta att somensom
också kringliggande områdenhandovillkorligen måste ta om, men som
han/hon vill utvecklas och beford-förden anställde måste ta omansvar

självgåendeförväntas därmedarbetsplatserIndivider på mervararas.
uppställdaälva lägga arbetetförmågantidigare, och ha motattän upp

eftersom gällerledarskapet, detutmaning imål. ligger ocksåHär en ny
släppafritt spelrum helt kont-känslade anställda utan attatt avenge

1996.Lindgren,rollen se t.ex.
idén di-självgående anställdedenpopulär yttring ärEn omav

utfö-och arbetet skallindividen själv väljerdvs.stansarbete, näratt var
huvudsakliga arbets-telefoner deochEftersom datorer ärnumeraras.

helstbefinnakan individen sigredskapen för många nästan var som
harpå braarbete Dettaoch ändå sköta sitt sätt. presenteratsett ensom

godo, eftersomframför allt kommer individerna tillfrihetsreform som
tillflexibel helhet låstalivetde då kan planera utan att varaensom

mellan arbeteoch arbetsplatser. Genomarbetstidervissa gränsenatt
pend-föräldrar hemma med sina barn,fritid suddas kanoch ut vara

företagens lokalbehov rationaliseras.minskas, ochlingsbehovet
kanockså motbild till detta, kortfinns emellertidDet sägassomen

fritid otydligmellan arbete och såpå görsnär gränsenut att expan-
bekostnad. innebär tekniska möj-derar på fritidens Detarbetet attt.ex.

hemifrån ofta innebär individen arbetarligheter arbeta änattatt mer
arbete utförs på kvällar och helgertidigare, dettaoch att extra som

för individen självreserverade fritid.egentligen borde varit Förutom att
han/hon också anträffbar kon-väljer arbeta så bliratt sommer enmer

informationstekniken, vilket stressfaktor.sekvens i sig utgör enav
flertalet individer lever fa-viktigt komma ihåg iocksåDet är attatt

alltid förändringar individemasmilj och familjelivet påverkas iatt aver,
arbete. ökat distansarbete och ökad tillgänglighetKonsekvensen ärav

familjens perspektiv distansen till arbetet minskar och denatt att ar-ur
förbetande individen blir mindre tillgänglig privatliv. så arbe-T.ex. är

vanligt samtalsämne hemmet, och många människormycket itet ett
med ansvarsfyllda arbeten använder löpande försina dis-partners att

besvärliga beslut skall naturligtviskutera med kan tolkasDettanär tas.
tecken på också arbetet blivit såett attsom engagemang, men som

liv det "koloniserar" dencentralt i människors tid det inte böratt tasom
och dessutom involverar människor inte direkt anställda.ärupp som

fåNaturligtvis måste människor committade till sina arbeten detvara
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avigsidor form spruckna rela-arbetal, ifaktiskt roligtär att men av
försöka undvika. mångatid för barnen måste Ioch bristandetioner man

arbetskraftsbrist, och omfattandearbetsmarknaden råder detsektorer på
för arbets-grundförutsättningoftaövertidsarbete att man avsom enses

det denpå. Påbetraktas någonskallgivaren sättet ärsatsaattsom
fritid,arbete, åtta timmars åtta"åtta timmarslza-majdevisengamla om

eller för djärvare denfortfarande aktuell,timmars hvila" att po-vara
arbetsdag.timmarslitiska visionen om sex

arbetsli-fördelningarbetet dessdimension överYtterligare äraven
dagslägetkalla "karriär".skulle kunna Idvs. vad vihelhet,vet ar-som

yrkeslivet,första decenniernaunder dehårdastbetar många avsom
lugnare.för kunna det Ut-plattformetableravarefter de söker att taen
Anledning-belyser detta.hundår"måste någratryck "man taattsom
arbetsmark-och logiska; pårationellabeteendetill detta är som nyarna

dådet också naturligtvärde, ochbevisa sittmåstenaden är att manman
lön. Samti-förhållandevis lågarbetsuppgifter ochfår relativt enkla en

underdet faktum detreflekterablilåta ärdigt kan inte över attattman
bildar familj, skaffar barnflesta bo,deinledningsårjust dessa sätter

mycketkräver mycket tid ochvill aktiviteterdet sägaetc., pengar.som
trygghet i anställ-tid och ochbehovethårddraget:Lite När pengarav

förmänniskor minstdå arbetarningen meststörst,är pengarsomsom
kom-kan dessutom svårtanställning.efter fast Detoch attsträvar vara

och konkurrenseneftersom den internaoch karriärbinera bam externa
för både kvinnor och jäm-hinder ikarrärrnöjligheter vägensätterom

1997.Alvesson,ställda jfrmän
för den fasta heltidsan-iställetföreslårHandy 1991, attatt seman

gällabegreppet "arbete" tillutvidgarställningen att snart sagtsom nonn
under livet. erkännaåt Genomalla aktiviteter sig ävenattägnar attman

arbetehemarbete också såfrivilligarbete,projektanställningar, ärmm
människan själv komponera sinden modernaförmöjliggör attman

vid fasta heltidsanställningar.mentalt låsa sig"arbetsportfölj" attutan
Även detta som detinvändningarkan ha synsätt attmot t.ex.om man

hemarbetet någotkvinnofállor och medkan skapa i att man ser somnya
finnas heleller välja bort, så kan detsjälv kan väljaindividen ensom

detmänniskor vinna. kräverdel fördelar för enskilda Däremotatt na-
ändras, liksom påochturligtvis skatte- pensionssystemenatt synen

människorpå sådana förändringar måstelönearbete generellt. I väntan
frihet med eller medalltid tidigare köpa sig sin sär-enpengarsom- -

attraktiv kompetens.präglad,
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gränsöverskridande individen: Jakten på denDen
identitetenegna

individen sig friare i förhållande tillkonsekvensEn att som or-serav
de bundna vid de organi-tidigare, inte sigganisationer ärän att ser som

upplevs längreanställt dem. Organisationsgränser intesationer som
och människor blir därmed be-besvärligasärskilt att passera, mersom

föreställningarallt oftare. Tidigarebyta organisation attnägna att om
kvar ochregel från individen stannade iutgick ikarriärgöra att en

del arbetsliv, och arbets-under sittorganisation attstoren avsamma
hierarkin. har sedermerabefordringar uppåt i Dettabyten innebar

dvs. befordrings-idéer "specialistkarriärer",kompletterats med om
chefsansvar ändåständigt ökandegångar innebärinte ett men somsom

utvecklingsmöjligheterinflytande och iökar individenssuccessivt or-
skalleller mindre förväntas individendetganisationen. När attnu mer

rörlig individflera gånger under sin karriär enbyta arbetsgivare är en
viktiga konsekvenser för relationen mellanindivid får detattraktiv
jfr 1994.och människa Saxenian,organisation
förändrade relationen relatera detta tilldenbeskrivaEtt ärsätt attatt

knutet till professionalitet elleridentitetsskapande, inte längre är ensom
sällan bara ytfenomen människors liv,Arbetet iorganisation. är etten

där ifrån tid och kraftdvs. slags affärsuppgörelse sig i ut-ett man ger
också identifierar sigbyte med det någontingärutan som manpengar,

identifikation ske medmed olika Ofta kan denna organisationenpå sätt.
enda familj", det ocksåsådan "här vi alla ärär storsom en mensom

utbildningsbakgrunden blir källa tillvanligt själva yrket elleratt en
finnerskapandet personlig identitet. Traditionellt denna profes-manav

utbildningsstyrda yrken, såsom advo-sionsrelaterade identitet i många
det många med stolthet kallarkat, läkare, lärare är ävenetc., men som

vill förmedla själv ochsig "arbetare" och därmed på sigen syn en upp-
bakom. Individers förhållningssätt tillvärderingar liggersättning som

arbetet har historiskt mycket just denna identifiering medstyrts av or-
och professionen.ganisationen

människor kan byta både och profession fleraNär organisationnu
gånger yrkesliv innebär det de skapar identitet med andraunder sitt att

grund, och det skervärderingar på individuelltyper attav som snarare
kollektiv Modemiseringen har förtbasis. med sig allt möjlig-än större

heter välja bland olika värderingsmässiga influenser jfr Gergen,att
samhälleliga1991. Traditionella värderingar såsom den lutheranska

hållningen, kyrkans moraluppfattningar, folkhemmet osv. har fått ge
vika för livshållningar bejakar pluralismen och relativismen. Isom en
studie människor byter arbete ofta det utkristal-gjorts harsom av som
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liserats två olika identitetsskapande; integrerat identitets-mönster av
skapande respektive multiidentitetsskapande jfr Lindgren Wåhlin,
1998. ytterligheterDessa två olika förhållningssätt tillrepresenterar
livet det förrahelhet, där står för sammanbindande privatettsom av
och arbetsliv olika grundläggande värderingar medan det andragenom
handlar tydliga distinktioner mellan sitt liv ochprivatagörattom man

arbetsliv. Samtidigt visadesitt också studien de flesta individeratt strä-
helhetvade få och sammanhang i sitt liv, dvs. integ-attmot moten en

rerad livshållning.
både möjligheterpekar på och problem med det modernaDetta ar-

betslivet och människors med olika kulturella sammanhang. Indi-möte
valmöjligheter dagens pluralistiskavider har betydligt istörre mer

samhälle utforma sin identitet samtidigt livet allt fortareatt som snurrar
eftertankeoch möjligheter till reflexion och saknas utsträckning.i stor

tiden och distansen funderaDet svårt hitta vad livet bör base-är att att
vill levapå och hur står mitt i pulserande arbetsliv.när ettras man man

identifierarminst gäller detta de inte någon tidenInte översom sam-
manhängande värdegrund för sitt agerande, låter uppgiftvarjeutan ny
på arbetet eller i hemmet bli ytterligare projekt, ytterligare tillfäl-ett en
lig utifråninsats skall klaras sina premisser. Behovetav egnasom av
reflexion sig olika yttringar, och påtaglig trend ökningenärtar en av
managementkurser inspirerade vad vi lite slarvigt brukar kallaav new

för dessa de utgår ifrån behovet harmoniGemensamt inreär attage. av
och förbättrad reflexionsförmåga också leder till bättre ledarskapatt ett
och bättre liv.ett

Avslutning: Vad kan accepteraman

samband med StockholmsutställningenI 1930 presenterade antalett av
dåtidens främsta arkitekter och kulturpersonligheter framtidsmanifestet

gjordedär med många det borgerliga samhäl-accepteral, man upp av
lets Asplund, 1980. Framtiden skulle ofrånkomligen innebärasynsätt

samhället modemiserades, industrialiserades, blev jämliktatt etc.,mer
och det måste den enskilde medborgaren inse och Gamlaacceptera.
privilegier, levnadsvanor och arbetsformer skulle obönhörligen kastas

ända, och ville överleva i den tiden det baraöver attom man nya var
Ävende principerna. manifestet främst handladeanamma nya om om

arkitektur funktionalism och bostadsplanering, så det representa-var
tivt för den modemistiska optimism med avbrott för andra världs-som
kriget förändrade hel värld. Framtiden tillhörde alla, bara vien oss ac-
cepterade.

4 191016-
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nuvarande framtidsvisio-deåterfinns mångaitongångarSamma av
denvärlden längreintebaravi utaccepterar att somsernema; om

flexibla,bara blirden. vitillrätta i Omfinnakan vigjorde förr så oss
vårdetta så småningomförändras, så blirständigtpluralistiska samt

livslångfull,föreställningenfårtrygghet. viDet äröverge sys-omnya
anställnings-naturligadentillsvidareanställningenochselsättning som

dennaiskall eller inteegentligenvad vi accepteradåFråganformen. är
oavseddavilkadethandlargrundenframtid. I"ofrånkomliga" omnya
fria ifrån,vill köpaviarbetslivetmodernadetkonsekvenser osssomav

det.förbliroch vilket priset göraatt
organisationerfå dagenspåinrikta sig attbördet första attFör man

inslagetorganisationsfonnerstrategier,beträffandefritttänka mm;mer
standardlösningarnaalltidoch det intemycket är"imitation" stortärav

naturligtvisvilarför dettaorganisationen. Ansvaretenskildadenpassar
utbildningssystemet.påocksåledningar,organisationernaspå men

gåroch universitetgymnasiergrundskolor,iundervisningenMycket av
världen.påingenjörsmässigochrationellapåut synenresonemang

mänskligtskapande, kreativitet,karaktär""mjukareOmråden t.ex.av
vilketförsummas,människormellanoch relationerpsykologibeteende,

och försökerlivetiupptäckeryrkesverksammadeldock senareen
medutbildningarolikadel managementkompensera att ta avgenom

förhåll-medakademikergenerationinnehåll ett nyttEn"mjukare" ny. förförutsättningenantagligenskapandeochtill kreativitet ärningssätt
måstekanskehelhet. Viarbetslivetverklig nydaning accep-somaven

ochutbildningenhögsätet iskapande iochkreativitet sättsatttera
ned.karaktärteknisks.k.områdenandra tonasav

bli någottalarmänniskosyn mångadenandra måstedetFör omnya
anställningsfor-stället iibekännelse omsättasläppamas utanänmer

detså måstekunskapssamhälletmedallvarpraktik; manmenarmemas
löne-personalpolitik, rekryteringsprocesser,förändringar iske stora

ledningsformer. Nu-ochjämställdhetsarbetearbetstidsreglering,avtal,
industrisamhället,kvarleva frånväsentligtalltpraxis ivarande är en

minskadeövertygadhjälper.den Jagofta attoch stjälper ärän ommer
nödvän-detde skalloch hurfolk får ärvad göraregleringar göraav

kom-måsteavregleringarövertygadockså likadiga, jag attär ommen
skallkonsekvenseroavseddaför interegleringarbineras med attnya

ocharbetsmarknaden i A-segregering ettformuppstå i ettt.ex. avav
regleringar måstebyråkratiskahandlar dettagrundenB-lag. I attom

struk-frånledningsfokusdvs. flyttaetiska regleringar,med attersättas
lätt inaturligtvis inteförtroende.till Dettafrån reglerkultur, ärtilltur
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praktiken, och det kommer leda till mängder kontrollproblem ochatt av
interna konflikter vad ochrättvist inte. det kanskeMen viärom som
måste acceptera.

det tredje måste den moderna människanFör bli aktivt medveten om
det hon själv formar liv,sitt det måste ske utifrånäratt attsom men

medvetna kritiska ställningstaganden där arbetet fortfarande måste
ställas fritid, familjeliv,behovet föreningsliv krav påDemot av m.m.
total hängivenhet del företag ställer på sina anställda är motensom
denna bakgrund otidsenliga och inskränkta, eftersom individens presta-
tioner hur dennes liv utvecklar sig utanför arbetet. Omavgörs ävenav
den enskilde anställde kan hantera detta förhandla bortatt över-genom
tidsarbeten, kanskepappaledigt detta skulle mindre prob-ta etc. ettvara
lem. ofta det så individen inte vågar, eller kanskeMen är attsnarare
inte erkänner möjligheten, sådana förhandlingar. Må-att taens upp
hända drabbar detta den personliga ekonomin, det kanske det ärmen

borde arbetsgivaren själv kunnaDessutom experimentera medvärt. att
låta eftersina anställda gå hem timmars arbetsdag och detsex se om
verkligen förlust effektiviteten.blev i Många kanskegånger männi-en
skor effektivtarbetar så de tillbringar rimlig tid på arbetet ochnog om
dessutom möjlighet hinna med någon fritidsaktivitet eller/ochattges
hämta sina barn på dagis.

det fjärde allt döma föreställningenFör måste den fastaattav om
tillvidareanställningen det eftersträvansvärda på något sättmestsom
kompletteras. för småföretagandetVurmen under 1990-talet kommer
säkerligen spår folkmedvetandeti på så egenföreta-sätta sättatt att
gande rimligt och legitimt alternativ till lönearbete. Menettses som
frågan det räcker i tid där universitets- och högskoleorternaär ärom en
de enda uppvisar någon form dynamik i den svenska ekonomin.som av
Att form anställning kan lösa alla problem tveksamt, dettro att ären av
behövs öppenhet för kreativ mångfald. alltNär kommersnarare en om-
kring det viktigaste för människor de något de uppleverär att gör som
meningsfullt och stimulerande och de lever bra liv. de formelltHuratt

anställda kanske blir mindre viktigt då.är
Sammanfattningsvis kan arbetslivet, det befinnersäga attman om

sig i skede där möjligheter till frihet och självförverkligande skapats,ett
dessa möjligheter inte tillvara på grund äldre föreställ-att tasmen av

ningar regelstyrda organisationer, projektiñering, den objektivaom
kompetensen, teknologins odelat positiva kraft och den lutheranska
arbetsmoralen. problemenNär med den svenska konkurrenskraften
diskuteras det ofta bristen på just dessa äldre föreställningarär tassom
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dessa"bättre" ikulturerochländer ärofta påpekaroch sommanupp,
framtiden. Debacka in imeningminenligt att somavseenden. Detta är

harföredömetinternationelladetmodellen"svenska"densörjer som
föredöme,annorlundaformulera nytt,möjligheten ettfaktiskt att men

förtro-ochetikansvarstagande,personligtfrihet,kreativitet,påbaserat
kan-detMenkanskeoch kostarmodkanskekräverende. Det pengar.

accepterakanske vi
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näringslivetiledarskapOm

SJÖSTRANDSVEN-ERIK

Amerikaniseringen

sköljeridagoch ledarskap överledningdeOräkneliga är texter somom
ameri-tillalltid sittnästanoch ledare. Dessa ärchefer texter ursprung

kontinentaleuro-fallsällsyntasvenska, idefallnågrakanska, i är mer
talakanasiatiska. Härexempelvisaldrigpeiska, i omsett manstort -

organisationsvärl-svenskadenrakt in i"tankeinvasion"amerikansken
ideella,organisationer-slagsoch allanivåerallagällerOch denden.

påverkanför dennaKanalerna äroffentliga.såvälkommersiella som
globaladeland viamarknadsförs i vårtböckerallaalltifrånflera, som

distributionskanaler,överlägsnaderasmedförlagenamerikanskaläs:
företagamerikaniseradeverkar i alltmerkonsultemade mångatill som

1999.Sjöstrand
globaliseringinteamerikanisering""globalsåledespågårDet en

underdenbl.a.Idagledas.ochbörverksamheter utmanashur ägasav
företags-ledningsmodellen. Inomsvenskaframgångsrikasålång tid

ägandetinstitutionella stär-förefaller detsektorn, t.ex., anonyma,mer
ochfamilje-personliga,verksamhetsnära,detbekostnadkas på merav

ställningsjälvständigaochstarkatidigareägandet. VD:ssläktbaserade
handlings-ägarstyming-direktförtill förmånsaktaurholkas mer av

cheferförgällerAmerikaniseringen ävensuccessivt.minskarutrymmet
förmedlas viafrånmoden USA,Olikaallmänhet.ledare ioch gu-som

fö-jämförChefers vardagidag mångaformarkonsultñrmor,ochrus -
Scorecard,BalancedReingenering,"Business Processreteelser som

m.fl.Benchmarking",in Time Management,Just
enkla,vanligenoch guruinsatsemaLedarskapsböckerna rymmer

specifikaför framgång. Detattraktiva, äruppenbarligen receptmen
fram-chefer och deledare ochgenerellt förgällaanvisningar antassom

pågåroch detamerikanskägdai Sverigekonsultföretagen ärde tioNio störstaav
1999.världenutvecklingliknande överen
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företag-rörande variationerreflektioner dedjupareförs någrautan som
fungerarförvaltning Texternasamhet och närmast ettsomrymmer.

den enskildaidramatiserade monologerslags atttar avstamp gu-som
popkonserter,jfrfungerar underhållningFramträdandenavet. somrun

samtalenInteraktionenfyrverkeripjäser"."stundensslagsettsom --
Sjöstrand 1999.med frånvarolyser sinmest

ledarskapsområdet kansärskilt vanligt påmeddettaAtt ärgurus
förenatledarskapchefs- ochosäkerhetmed den ärförklaras ytterstsom

ochillustrationerdess anekdotiskagurufonnatet medtypiskamed. Det
tids-ochchefskapets fragmenteringväl meddärtillenkla recept passar

amerikanska företagar-till klassiskaansluter ocksåEnkelhetenpress.
insatsvilja,entreprenörskap,individualitet, täv-optimism,värden som

ochdenna andahjältar, skapas iFörebilder, ellerlingslust, etc. snarare
högstatusmetoderchefskapets ABCtillhandahålls såvälsamtidigt som

påhäller således saktaledarskapetsvenskaför detsamma. Detutövaatt
förebilder.amerikanskatolkninghuvudsaktillreduceras iatt aven

den klas-självklart ilikainte längreledarskapSvenskt avstampettar
glider alltmer iingenjörstraditionenverksamhetsnära översiska ettutan

grundad ledarstil.ñnanskapitalistisktamerikanskimiterande en merav

ledningegentligenVad är

somordet "ledning"näraliggandesvenska språketiDet uremanerar
1500-talet stårredan förebelagtledhning,fomsvenskadet ärsom

förra århundradetslutet"lejd". Sedan"skydd" ellerförungefärligen av
motsvarande "ställninganvändasbörjatfrämstdock "ledning"har som

bestäm-ieller "gruppbestämma"möjlighet att personerom avger
1996.Nationalencyklopedins ordbok, del Det-II,semande ställning"

l800-talet.dök slutet Det"ledarskap", iordetgäller som upp avsamma
ställ-bestämmandehamotsvarandeencyklopedier "attbeskrivs i som

viktig in-"bestämmandet", finns uppenbarligensjälvaning". iDär, en
ledarskapet.grediens i

de-också centralt iframskymtar något"Bestämmandet" tyvärrsom
finns från ledarna själva. Omberättelsersällsyntaalltför mansom-

relativt få be-företagssektom hittarsvenskatill denbegränsar sig man
såväl frånglädjeämnen,vedermödor ochledarskapetsskrivningar av

praktiker iñktionartade format frånmindreförfattare i eller sommer
depraktiker underexempel på deautobiograf1f0rmat. Några som

eller mindre på hand, skrivitårtiondena, textersenaste somegenmer
SAS,CarlzonBrowaldh Handelsbanken, Janledarskap Toreärrör

Consafe, Pehr GChrister EricssonFerrnenta,Refaat El-Sayed
KampradHogsved Hogia,Volvo, IngvarGyllenhammar Per-Inge
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IKEA, Gerhard Samhall,Larsson Stig Ramel Volvo, Harry Schein
Investeringsbanken, WallanderJan Handelsbanken Nils-Eriksamt
Wirsäll Ica.

dykerDet i dessa böcker och saknas i främst de veten-som upp som
skapliga de dimensioner ledandeti ofta förknippas medärtexterna som
"irrationalitet", dvs. dels beslutsgrunder känsla och intuition, delssom
konflikter och strider mellan olika falanger i näringslivet elleröppna
mellan och näringsliv. Memoarema indikerar näringsliv ochstat att
förvaltning leds sin ofta väl utveckladeutöverav personer som -
"rationalistiska kapacitet" fungerar människor allmänhet vilketisom-
inte förvånar. indikerari sig De också därmed ledarskap äratt ett

fenomenmänskligt Sjöstrand 1997.sammansatt
Måhända består ledning i grunden två grundingredienser före-iav

dels relativtning, nämligen uppsättning väl spridda och kändaav en
"rationalistiska" ledningsmetoder och dels ledamas olika personlig-av
heter metodsidan förefallerSjöstrand 1998. i huvudsak någotAtt vara

kan förklaras såväl utbildningssystemets förändring dengemensamt av
explosionsartade framväxten universitets- och högskoleämnet före-av
tagsekonomi; bildandet educations" IFL"executive eller Han-typav
delshögskolans Vidareutbildning AB existensen institutionali-som av
serade professioner jfr civilekonom, CEMS etc.MBA, Master, Att
det däremot förefaller finnas lite möjligheter till variation ledar-istörre
skapet basis olikheter personligheterpå i skulle kunna förklarasav av
chefspositioners otydlighet med åtföljande frihetsgrader.

finns dock frågeteckenDet kring detta med chefsper-variationen i
sonlighetema. författaredel gumkaliber betonar dennaEn mycketav
starkt Drucker 1967, 18 och talar i termer motsatspars. av om en
mängd möjliga skillnader i praktiken; alltifrån kvaliteter intro-som
/extroverthet, konforrnister/exentriker, nykterister/alkoholister, lättsam-
ma/allvarsamma, mångsidiga/ensidiga, egofokuserade/omsorgsratio-
nella, logiker/intuitiva, bildade/obildade, färglösa/färgstarka, And-osv.

forskare, Lindqvist 1996, 26, stället förenar-i dett.ex.ra s. ser som
likriktningen vad gäller alltifrån kön män, klädselav personerna
"business style", dvs. kostym och slips, personligt kortklipptyttre
hår, skägg el.dyl., kroppshållning upprätt, framtoning positiv;
"hands on", Ledarskap med det betraktelsesättetäretc. närmastsenare

maskulin konstruktion Kanter 1977, Wahl 1992, Collinson ochen
Heam Wahl1996, 1998. Andra gemensamheter brukaret som
framhållas god fysik och hyggligt starkt psykeutöver ett ären en- -
Viss begåvning, lusten vilja leda andra människor och försökaatt att
skapa "bestående" värden. omfattasDessutom vanligen vissa ideal

2 IFL Institutet for Företagsledning.
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och förknippade med företagsamhetenär sådannormer som som
borgerliga ideal, företagarvärden.

Uppdelningen i institutionaliserad "instrumentsida" en repertoaren
ledningstekniker och personpräglad aktörssida detgörav en mer mer

begripligt vad helt olika verktyg kan användasatt utsom ser som av
olika ledare med till "samma" resultat följd. Likaledes för-synes som
står varför nyttjande verktyg"samma" kan få skilda effekterettman av
i olika organisationer. Ledning således kombination led-är en av
ningsinstrument och personligheter. Ledarskap blir med detta betrak-
telsesätt personlighetsintensivtnågot Mitroff och Mason 1983, Melin
1991 Sjöstrand 1998. Med sådant betraktelsesätt påverkassamt ett
ledandet väl mycketså den enskilda s.k. objektivaav personen som av
omvärlds- och organisations- analyser och applicerade ledningstekni-
ker. Vidare blir då ledningsfilosofrer något "stabilt" ledare bärsom en
med frånsig situation till situation och "återanvänder" utan större an-

tankepassningar. kan också uttryckasDenna i Cohen, March och
Olsens 1972 klassiska terminologi: ledare slagsrepresenterar ettnu
vandrande lösingar söker problem.som

Förändringar i på ledarskapsynen

och främst bör då framhållasFörst redan från början detta år-att av
hundrade har ledarskap betraktats individfenomen någotettsom som
också kommit prägla ansvarslagstiftningen för olika slags associa-att
tioner. början handlade ledarskapI på vetenskaplig grund ef-attom
fektivisera andra individers insatser, där individen då sågsnännast som

"maskin" skulle och kunde förbättras. del forsk-En storen som av
ningen kom också behandla önskvärda egenskaper hos ledare,att en

vad ledare egentligen dessaBägge traditionergör.annan senare var
"atomistiska" deni meningen fokus entydigt låg denpå enskildeatt
individen ledaren och dennes kvaliteter se vidare Wrighti och1996
Yukl 1998/81.

Först i början på sextiotalet började också inkludera omgiv-man
ningen påtagligt uttryckt i de så kallade "contingency-ansat-mest-

förskjutningenserna" fokus bort från individen stoppade intemen av-
där. blevDet allt vanligare forskningen inte bara noterade betydel-att

ledarens miljö också specifikt såg ledarskapet inter-utan ettsen av som
aktivt fenomen, där de "ledda" och andra speladeäven avgörandeen
roll. Anammandet socialkonstruktivistisk hållning medförde attav en
detta perspektiv vidareutvecklades. Tanken fördes fram ledarskapetatt

sådant konstruerades både i "nuet" och devia institutioner olikasom av
slag historien frambringat det vill tidigare föreställningarsäga attsom
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ledarskap påverkar nutida. Det dennaom är tradition, ledarskapsenare
interaktivt ellerett socialt individuelltsom än fenomen, jagsnarare som

här fasta på.tar

Ledarskapets rötter

Att leda har, framgått, med "bestämmande"att göra makt.som ovan
Den andra huvudingrediensen, "konstruerandet", framskymtade även
den Konstruerandet refererar till ledarskapovan. någotatt är män-som
niskor i sitt samspel kontinuerligt reproducerar tillsammans i mer
eller mindre föränderliga former. Ledarskapet uppträder således i sam-
spelet och behovet detta, i sin förklaras vanligentur, individerav attav
helt enkelt uppfattar det finns centralaatt värden och endastnyttor som

nåbaraär i samverkan. De ibland möjligheter utnyttjaattser
"skalekonomi" och det föreligger s.k.att "odelbarheter". begreppetI
skalekonomi ligger då såväl fördelar med arbetsfördelning/specialise-
ring jfr inlämingseffekter med volymer jfrstora teknologiskasom
möjligheter. begreppetI odelbarhet ligger insikten vissa uppgifteratt
inte låter sig utföras enstaka eller okoordinerade individer Sjöstrandav
1997.

För nå det individuelltatt utöver möjliga krävs någon form av orga-
nisation och ledarskap kan överbrygga upplevda osäkerheter,som av-
stånd eller "gap" mellan människor. "Gapen" kan beskrivas på flera sätt

i generella handlar dettermer mänskliga kön,men ideal, erfaren-om
heter, utbildning, osv., rumsliga och tidsmässiga avstånd.resurser, Ett

överbryggasätt dessa distanseratt då viaär organisering själv-ettav
reglerande, i förväg etablerat system allt ifrån rutiner ochsom rymmer
manualer till mänsklig kompetens och kapacitet. Många- inte allamen

osäkerheter kan därmed hanteras. Därutöver behövs dock dels- en
kraft åstadkommer den nämnda organiseringen,som dels kapaciteten

hantera de osäkerheteratt i sig inte klararsystemet hantera.som Or-att
ganisationen behöver deti fallet kompletteras med någon formsenare

"undantagshantering" och för detta inrättasav konstruerasl vanligen
positioner chefer med breda, delvis ospecificeradesom uppgifter, be-
redda hantera det oväntade.att I jämförelse med många andra har de en
betydande frihet i stunden ochatt efter omdöme. De funge-agera eget

då slags buffertresursettrar i detsom tar tag råkar inträffa,som som
också initierare vilka undantagmen för framtidensom börav som om-

tolkas till normaliteter och därmed rutiniseras. Med andra ord, Chefskap

3Reproducera skrivs här reproducera for betona detatt iatt stundenmesta som
"konstrueras" egentligen reproduktionerrepresenterar tidigare konstruktioner.av
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konstrueras för några individeratt primärt skall försöka hantera organi-
seringsmisslyckanden Tyrstrup 1993, Sjöstrand 1998.

Men det inte enbartär chefer hanterar det oväntade. Situationersom
och händelser frambringar också ledare, det vill säga så-personer som
väl med med eller hierarkinsutan välsignelsesom hanterar organise-
ring och mobilisering individer. Benämningen "ledare"av refererar
således inte till individer uppdrag exklusivt konstituerasvars via hie-
rarkin. Ledarskapet konstrueras i stället interagerande individer, därav
hierarkins chefer endast utgör viktigän konstruktö-en om grupp av- -Chefskap och ledarskaprer. såledesrepresenterar principiellt olika fö-
reteelser, fenomenenäven kan sammanfalla för enskildom en person.

Ledarskap konstrueras och i småpratutövas

Claes Gustafsson 1994 såg framväxten bl.a. ledarskapskonstruk-av
tioner främst resultat allmäntett ochsom ofrånkomligtett mänskligtav
fenomen: individers vardagspratande. Detta "prat" består då i huvudsak

människors synpunkter på andra individerav och deras gärningar, men
det ocksårör exempelvis deras och andras värderingar enskilda hän-av
delser och situationer. Gustafsson hävdar det på dettaatt är isätt-
Småpratet de flesta ideal och uppträdersom och sprids inormer- sam-
hällen. Att chefer och ledare kontinuerligt föremålär för dylika samtal
och konstruktioner uppenbart.är

Småpratet sker ofta på informella, osynliggjorda och "privata" are-
Det sker såväl inom organisationensnor. juridiska eller operativa

gränser utanför. I det förra fallet det frågasom är kontorsrum, kor-om
ridorer, hissar, kaffe- och rekreationsrum, rökrutor, i detm.m. senare-fallet förekommer allt ifrån hemmet, bastun, golfbanan, flygplatsen,
hotellet, jakten, Det förenaretc. småpratetär att justsom Småprat,är
dvs. det inte sker publiktatt och inte synligtär för flera eller de många.
Det kan dock ofta länkat till det formella, synliga ochvara publika ge-

dessa konstrueradeatt ochnom deras samtal skapar förutsätt-arenor
ningar för det informella småpratandet eller- bekräftartvärtom t.ex.-formi "beslut" överenskommelser frampratatsav på de informellasom

Sjöstrand och Tyrstruparenorna 1999.
Det sker infonnellt i småpratandets formsom emellertidär inte en-bart konstruktioner ledarskap utan även exekverandeav ett det-av

M.a.o.: ledarskap både reproducerassamma. och ävenutövas på
dessa informella Det därvid stabiliserar handlingarnaarenor. som är att
det i samtalen tidenöver utvecklas någorlunda bild hosen gemensam
"ledaren" och "de ledda" det Ävengenomlevda förloppet.av kon-om
struktionema med tiden förändras så utvecklas ändå samtidigt slagsett
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med tiden stelnar tilldeskriptivt sediment, texter,gemensammasom
historiskaSärskilt beständiga deandra strukturer.byggnader eller är

institutionaliserats, det vill deledarskapföreställningar sägasomom
materiella immateri-och lagras i såvälorganiseratsårenöver somsom

läroböcker eller blivituniversitet ochtill exempelella former jfr som
Sjöstrand 1997.för givna"oreflekterade, detdel det "tagetav

ochständig samtalande intera-tiden isåledesAllt utvecklas över ett
förlopp. Leda-grunden osäkertledda iledare och igerande mellan ett

varandradärvid samtidigt ibekräftarutmejslar ochde leddaoch enren
Även aktöreromkonstruktion. andrapågåendeständigt ärömsesidig,

indirekt, tilloftaomkonstruktionsprocesserinblandade dessa äni mer
Ochkonsulter, forskare.journalister,utbildare, ävenexempel gurus,
ledarskap,dagenskonstruerandetdeltar iaktörernärvarandeicke av

fram-och Småpratinteraktionerindivider i historiendenämligen vars
ellerområdet,föreställningar påinstitutionaliseradebringat de som mer

kraftsällan medoch dåidag inteåterskapasmedvetetmindre storän -
1999.Sjöstrand

skallmänniskorförblandkonstruerasLedare nämnts annat attsom
förväntasLedarenhandlauppfylla kapacitetkunna sin gemensamt.att

blandoch ansträngningarkoncentrationfördärvid verka resurseraven
kalla ledarskapetsskulle kunnamänniskor. Detta pro-manen grupp

perspek-dominerande ochsida.duktiva Framväxten gemensamtettav
det påsamordnat handlandeför sådantnödvändighet ärtiv ettär en -

fungerandereproducerasdetta organisationer systemsätt som
stödjaochdärför kreera,förväntas1996. LedareLeflaive, uppmuntra
funge-bidrar till organisationerdeoch aktiviteter-vissa perspektiv att

okoordinerade individerhoparaktörer, inteentydiga avsomrar som
Sjöstrand 1997.

förändraspånågotHåller att

specifiktdet finns någotnyligen fråganställde1995Jönsson om
hävdade svensktorganisationer. Hanledarskapetsvenskt i attstoraav

ochkommunikationnyckelord: vision,fångas medkan tremanagement
idé riktning,ledaren utvecklarinnebärkonsensus. Vision att en om en
verksamheten ledsochhan hon själv påframtiden, tror attom som

till alla medarbetare"överförs" kommunicerasden visionenattgenom
sökerdet enligt viktigtJönssonoch andra berörda. Dessutom är att man

Till denna bild fogar Jönssonkonsensus rörande visionen.nå att
tillsnabb analys, snabbhetutrnärks ochledarskapsvenskt av en grov

erfarenheterna kommer.allteftersomstyrningskott och interaktiv
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rörandeforskningsresultatovanståendedockproblem ettEtt är att
berättelsermuntligagrundas ihuvudsakledarskap i"svenskt"s.k.

således i grundenledarna själva. Detmeddärtill främst ärintervjuer -
hand-tillosäkra kopplingarmedlevererasbild""frampratad somen

skillnadendiskussionenlevandeden ständigtJämför härlingsnivån. om
m.fl..Kaplan 1964,"theory in use"och"espoused theory"mellan s.k.

fak-ledarskapethurberättelsernamuntligavad de sägerFrågan är om
deltagarobservations-fårelativtalltjämtpraktiken. Detiskt iutövas

prak-låter1999,Sjöstrandse attfinnsstudier t.ex.,et anaosssom
Ochalltid riktigt överensstämmer.beskrivningar intemuntligatik och

kommunikationenOch ett"visionen"varifrån kommer representerar
den intekonsensusOch betyderövertalande attsamtal eller somett

denbetyderOchkylanhamnar iuppfattningledningensdelar grova
delak-inteorganisationenmånga i görsdesnabbhetenochanalysen att

faktumfullbordatinförställsständigtdeitiga attutanprocesserna
ledar-svenskadetjakten påfortsatte1998ochEdström Jönsson

uppfattasvärderingardärvid på cent-fokuseradeochskapet somsom
integreradepåstår sigledaredessarbetsliv ochsvensktrala i varasom

länderolikheterklassisk studieutgångspunkt idärvid sinDe tog aven
infor-"femininitet",förvärdenfick högaSverigedärHofstede 1980

för hierarkise-siffrorgenomsnittligaochindividualitetochmalitet mer
inget"femininitet"siffran försärklassigamaktdistans. Denjfrring

för-närheteniländerna Norgejämfördatjugode andra utom varcaav
höga kvinn-medtunnsåttutgångspunkt detfrån är extremtvånar en -
handlarbörsbolagschefer inteandelennäringslivsvensktchefer iliga

kvinnligtsektornoch frivilligaoffentliga ärprocent. Inomomens
högastark. DetmansdominansendärChefskap vanligare ärävenmen

xx le-sid.beaktar resultatenocksåvärdet förvånar när omovanman
manlighet.konstruktiondarskap avsom

1995.studie Dennärvarande i JönssonsocksåfinnsInfomialiteten
och"Otydlighet"näraliggandedemedocksåbeskrivs terrnerna

därvid in-kanOtydlighet1998.och JönssonEdström"oprecishet" i
med vissför medarbetarenbereds attnebära det ett utrymme ageraatt

handlingsförrnåga. Detochkreativitetutveckla sinsjälvständighet att
gånguppgiften underpreciseringsuccessivmöjliggör processensaven

leddes sida.och denfrån ledarensbåde
"otydligheten"frågan ärhakar. Enfinns dock rörHär ett merompar

uppfat-ofta ändågrundenvad iförmedlaförform"svensk" att somen
detredan påchefen/ledarenoch ärorder attmottagarentas avsom en

till medarbeta-blirdetvill skall skehan/honvadklara med att uppmen
svenskabetydaskullesådantdetta.lista Ett attförsöka synsättutattren

ledarskapet i sakspråk- inteindirekt utövasanvänderledare attett mer
realtdelaktighetde mångas är större.eller"demokratiskt" settattmer
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medarbe-ochchef/ledaremellansamtaldettagällerhakeEn omannan
ochtidchefenstånd har atttill gemensamkommerfaktiskt entare

tillreduceraspraktiken"samtalet" iellerutvecklas ex-dålösning om-
rapportering.ekonomiskeraddetaljochfrekventempelvis

1999,Berglundbl.a.nyligenkompletterades somBilden avovan
nämligensammanhang, ut-dettaföreteelse iintressantskriver enom

konstrue-företeelsedennahur"Årets ochSverigeiledare"märkelsen
fungerakanledarecelebreraskallutmärkelsen somTanken är attras.

förmedlas inäringsliv. Detsvensktiledarskapetförmodeller somsom
enligtdåledarskapet är"förebi1dliga"detde presenterartexter som

praktikensbild: "enhomogensynnerligen man7ibid.,Berglund ens.
handlingsnivånsåledesupp". Det ärtagit sig somochhårtarbetatsom

lyftsprivatsektomfrånmen""self-made somprimärtoch det ärgäller
fram.

resultatförmedlar1999KallifatidesochÄven 1999Sandberg
JönssonsskepsisBerglunds emotmedförenligahuvudsaki ärsom
studeratharSandbergbild.1998och JönssonsEdströmsoch1995

che-högreförvidareutbildningsinstitutetdominerandeSverigedet ihur
ledarskap ireproducerarochkonstruerarförvaltningochnäringslivfer i
ligger näravärderingarfinnerochkurseroch somsina texter, program

igenomslagfårintesedandessaEdströms attochJönssons men- ochsakutbildningsretoriken ärbetydaskulle att enDettapraktiken.
studieKallifatidesorganisationernapraktik ihandlingens annan.en

tuffa""debildenframträderliknande. Där somnågotantyder avibid.
företag. Denipositionerledandetill storaframsorteraslotsasde som

konstniktionemaireproducerastuffheten avdygdendenär som-- offent-detmycketmedhärkontrasterartuffhetVikten avledarskap. av
huma-iförekommer termerledningtal avhalvprivataochliga somom

göra"empowering"medbestämmande,interaktivitet,deltagande,nism,
andra,auktorisera etc.kapabla;andra

ledarskap är"svenskt"studierdessa reserfrågaDen avnyaresom
andrasifrånsigskiljerretoriksvenskharfrämstvihuruvida somen

ochinformellaoch ärsamtalsforrnemadvs. merländers, arenornaatt
ledarskappraktiskakonkretadetmedan"mjukt" somspråkbruket mer

västländerandrasker ii övrigtvadbådeliktrelativtpraktiseras är som
Är vadtaladetefterkrigstiden. sättet atthelaunderskett omdetoch hur

detsådetKanskehandlingarna attärsjälvaändrats änvi gör mersom
i vissgällerledarskap änmaskulintdetSverige ometti är somäven

detuffa""deså ärhosdet attKanske som"förklädnad" ävenär oss
dolt/osynligt,skerdetledarpositionerna, äventillfram meromsorteras

arenorovanligaoch påformerandradelvisi
debildentill denhållning gängsekritiskaovanstående avOm

befors-fortsattadetbärkraftig isigskulle visaledarskapet"svenska"
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kandet området, så blir konsekvenserna påtagliga inte minst för deav
människor idag är representerade i chefspopulationen.svagt Detsom
deltar sin underordning endast marginellt i reproduktions- ochgenom
konstruktionsprocessema och formar således endast i begränsad ut-
sträckning de förhärskande samhälleliga föreställningarna om
ledarskap. Detta gäller både i och i andras "konstruktöremas"egna
ögon.

Till detta tvivel kommer också de eventuella specifika lokalaatt
svenska bilderna ledaren och ledarskap och invaderasutmanasav av

globala läs: amerikanska ideal och föreställningar och detta kanmer
också bidra till fortsatt återskapande ochett utsorterande "deav av
tuffa" de humanistiska, demokratiska,än delegerande, för-snarare mer
troendebyggande ledarna. detNär gäller ledarskapets utövande och
praktik står vi idag således i vad konventionellt brukar beskrivassom

"brytningstid". Kanske den beteckningen för gångär skull påsom en en
sin plats
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ochledarskapkringidéerFörändrade

cheferkvinnliga

AVOTIELEENA

Inledning
behovet övergemycket atttalatsdetharframåtoch1970-talet omFrån

föråld-denochledarstilenorienteradehierarkisktochauktoritativaden
ställetinnebär. Ioftaledarskapdenmänniskosyn typenrade avsom

le-människoorienteratochdelegerandedeltagande,efterlyses ett mer
tjänstesek-delsvaritönskemål har atttill dessaBakgrundendarskap.

kraftigtexpanderathardelen,kunskapsintensiva un-denspeciellttorn,
rationaliseringsprinciperinförtföretagen somdelsochtid attder denna

vilketarbetslagen,tilldelegeratsoperativtinneburit att ansvarmer
uteläm-företagengjortharDettakrav.fackligamed meröverensstämt

kompetensdess samttillsituationen,tolkningpersonalenstillnade av
påkravtilllettharutvecklingsig. Denna nyaviljalust och att engagera

kommavillanställdademotiveraFörstyrning. manoch attledarskap
hand-ochbeslutåtskillnadochkalkyleringkyligrationalitet,ifrån av

kommuni-samspel,socialtkänslor,stället1997a. Iling Alvesson ses
kanbetydelsefullt. Manalltmervärderingardelade etc.kation, som
tillstyrningadministrativfrånförändratsledningsfilosofiernasäga att

1992.SöderströmIbid.,idéstyming
denIledarskapet.omdefinieringviss sam-alltsåkan avMan se en
rationellaauktoritativa,föralltdenbannlysesledarskapslitteraturentida

ledare ärmedchefen. Denna ersättsorienterade somhierarkiskt enoch
Omdefinieringensocialt kompetent.ochrelationsinriktaddelegerande,

t.ex.författarefleraockså gjortsvilketkönstermer,tolkas ikan av
chefen har"gamla"1986. DenNaisbittAburdene1997,Fondas

mansrol-medförknippasförhållningssättmedmycket gemensamt som
socialtochrelationerkänslor,bejakandetmedankultur,vårlen i av

kvinnorollen.medassocieradestarktsamspel är
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Könsperspektiv

Tanken förändringen ledarskapetatt skulle innebära nedtoningav en av
de "manliga" inslagen i uppgiften intressantär könsperspektiv.ettur
Många forskare hävdar chefsrollenatt manlig konstruktion,är ochen

den utformats föratt manliga rollförväntningaratt och erfaren-passa
heter t.ex. Hearn 1994, Sheppard 1992. finnsDet dessutom forskare

den bristande könsneutralitetenatt inte endastsom gälleranser ledar-
rollen hela organisationen seutan Heam Parkint.ex. 1992, Fergu-

1984. Man alltså organisatoriska strukturer,son attmenar processer
och praxis fram, inte enbartväxer resultat omgivningensettsom av
betingelser och krav också påföljdutan de dominerandesom en av
aktörernas erfarenheter, föreställningar och livssituation. Den manliga
prägeln i arbetslivets organisationer skall därför bakgrundmotses av
det faktum organisationer och ledarskap historisktatt har utformatssett
och dominerats män.av

Såväl vår övergripande kultur organisationskul-gemensamma, som
innehåller föreställningarturer kön. Dessa föreställningar definierarom

ofta könen varandras motpoler. Exempelvis handlingskraft,som anses
beslutsamhet, oberoende och rationalitet manliga egenskaper,vara me-
dan lyhördhet, ödmjukhet och emotionalitet egenskaperutgör för-som
knippas med den kvinnliga könsrollen. delEn intemaliserar dettaav oss
och konstruerar kön i enlighet med den övergripande kulturens
föreställningar, medan andra inte alls det, eller åtminstonegör inte fullt

Oavsett följervi ellerut. går förväntningar,gängseemot måste viom
förhålla till föreställningarna, eftersom de andrasoss styr påsätt att se

själva. förväntasVi bete enligt den kulturellaoss vilket bliross normen,
problematiskt vi intar positionernär kräver förhållningssätt el-ettsom
ler beteende inte överensstämmer med vår könsroll. Detta händersom

kvinnor blir chefer.när
Ett problem vid icke-traditionella yrkesval således,är ävenatt egen-

skaper och beteenden krävs i yrket definieras i könstermer. Detsom
blir svårt för med avvikande kön bete sig både könsmäs-atten person
sigt och yrkesmässigt "rätt", då kraven ofta motstridiga.är Vi har t.ex.
lättare självhävdande,att acceptera tävlingsinriktatett och auktoritärt
beteende från manlig från kvinnligän chef. kvinnorAv förväntasen en

stödjande,ett "snällt" och omsorgsbetonat beteende,mer vilket kan
svårt tillämpa i chefsarbetet.att Enligtvara undersökning,en som

Charlotte Holgersson gjort, med förmän VD-rekryteringmenar ansvar
i svenska börsföretag "det krävsatt viss aggressivitet för sigatten ta
fram, aggressivitet inte vill hos kvinnor" Dagensen Ny-som man se
heter, 1998-05-03. De verkställande direktörerna också detattmenar
krävs "tuffhet" för tackla problem och företagatt har detatt motigtsom
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problemtacklar"kvinnorocksåledare. Det attmanlig sägsbehöver en
fö-förbrakanske intedetta ärsätt"mänskligtoch attfintpå ett men-

kvinnorbrahellerdet inte ärdessa VD:arVidare att omretaget. anser
problematiskt ialltsåKvinnlighetbeteende.försöker mäns somsesanta

chefskap.tillrelation

Syfte
intressantledarskapet ettomdefinieringenbakgrund urdenna ärMot av

"av-maskulinisering"innebäromdefinieringenOmkönsperspektiv. en
likalängre"kvinnliga" inte ärdetsådetkan attledarskapet, varaav
ochcheferkvinnligaförunderlättakunnaskullevilketproblematiskt,

artikelmed dennaSyftetorganisationer.imöjligheterochvillkordessas
beträf-l990-ta1enoch1980-underutvecklingenhurdiskuteraär att

chefer.kvinnligaförvillkorenpåverkarledarskapidéerfande om
arti-inledssammanhangiledarskapsidéema ettdeFör sättaatt nya

bakomliggadrivkrafterdepresentationkort ansesmed somkeln aven
innebärförändringenvadochledarskappå merförändradeden synen
förändringenantagandetirimligheten attdiskuterasDärefterexakt.

relaterasAntagandetchefer.kvinnligaförförbättringinnebäraskulle en
fö-ivillkorentilldelskonstrueras,könvarigenomtill dendels process

ledarskapet.och förretagen

verklighetenDen nya
Förflera.ledarskapkringidéer ärförökade intressetdettillSkälen nya

bety-iökatkunskapsproduktionenochtjänstesektomharförstadet
inomsysselsattarbetskraftensvenskaden%75dagdelse. I är avca
kun-medarbetardeloch1997:251, storSöderströmtjänstesektom en

Även traditio-iinformationshantering.ochproduktionskapsintensiv
mark-profilering,ofta tjänsterna, t.ex.detindustriföretagnella är som

ochvarumärkenabärutveckling,ochforskning etc.,nadsföring, som
1997:26.GyllenhammarJohanssonkonkurrerarvilkamed man

denkunskapsproduktion ärär attochför tjänste- perso-Karaktäristiskt
delintegreradarbetsinsats ärpersonalens avochnalintensiv att en

oftadessutomdetindustriföretagtraditionella ärmedJämförttjänsten.
standardiseratochobjektivtpårollpersonalens ettdefinierasvårt att
tjänsteföretag.kunskapsintensivaförutmärkandesärskiltvilket ärsätt,

verksamheten.på styrningkravställerDetta avnya
vilketkonkurrens,västvärldeni möttindustrinharandradetFör ny

nödvän-Varitharförut. Detbetydelsefått änmarknaden störregjort att
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digt alltföratt ersätta inåtvänt produktionsorienteringen med mer
marknads- och kundorienterade organisationsprinciper. ställetI för en
högspecialiserad produktion med långa produktionsserier och detalj-
styrda arbetare endast utför några få arbetsuppgifter harsom många
företag övergått till flödesinriktad produktion med mångkunniga ar-
betslag Sandberg 1997. I många fall har detta inneburit breddade, mer
varierade och meningsfulla arbetsuppgifter planering, kvali-attgenom
tetskontroll och andra indirekta uppgifter flyttats från staber till arbets-

Ökningenlagen. medarbetarnas kompetens och handlingsfrihetav an-
förutsättning för företagen skall kunnaatt tillfredsställases vara en den

Ävenkrävande marknaden. denna utveckling ställer krav på ledar-nya
skap.

Övergången till informations- och kunskapssamhälleett ställer
också krav Lindvall, 1999. Kunskap har blivit allt viktigarenya en
produktionsfaktor och människors kompetens spelar ofta avgörandeen
roll för företagens överlevnad och utveckling. Kompetensutveckling är

strategisk betydelse för företagens konkurrenskraft, vilket bl.a.av lett
till betoning humankapital och lärande i organisationer. De under-av
ställda har blivit kompetenta och kunniga förut, vilketän fått tillmer
följd de ofta minst lika kompetentaatt är på sitt område chefen.som

Ledarskap

Den "gamla" ledarstilen, döms hänger medut, Taylo-som nu samman
ristiska och byråkratiska principer för arbetsorganisation och administ-
ration. Dessa principer lämnade lite för personlig handlings-utrymme
frihet och initiativstagande. Planering och kontroll arbetetöverav var
skiljt från utförandet, arbetsuppgifterna och trista och detmonotonavar

svårt sambandet mellanatt arbetsuppgifter och helhet.var se Hand-en
lingsfriheten starkt begränsad på chefsnivåer.även Ansvar och be-var
fogenheter knutna till position och ledarskapet auktoritativt,var var
centraliserat och hierarkiskt. Företagen styrdes med rationella och
"vetenskapliga" metoder scientific management.

Om de Tayloristiska produktionsprinciperna ifrån arbetamatog
kontrollen beslutenöver under arbetets gång, för få fullständig kon-att
troll produktionsprocessen,över så kan densäga nutidaattman ut-
vecklingen går i riktning. Personalensmotsatt och handlings-utrymme
frihet har ökat, och företagen har blivit allt beroende medarbe-mer av

kompetens,tarnas och motivation samtidigt detengagemang isom
många fall blivit svårare för ledningen överblicka produktionspro-att

Utvecklingen har inneburit personalen fåttcessen. att strategiskten mer
betydelse, och uppmärksamhetenatt riktas ledningsstrategiermot och
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Söderströmsemedarbetaretill sina t.ex.förhållningssättledningens
problema-blivitkontroll harochstyrningförprinciperGamla1997.

verkligheten.dentiska i nya
ochbakgrund,dennaskallledarskap motförökade intressetDet ses
Ef-in.kommerledarskapet"av-maskuliniseringen"härdet avär som

fallkontroll mångai ärdetaljeradochregler enviastyrningtersom
normativaochmjukamedviktigarealltblivitdetharidagomöjlighet

medarbetarnas sätt attpåverkaviktigtblivit attharDetsätt styra.att
utifrånpersonalenfåoch attverkligheten att ageradefinieraochtolka
Målet1997b.Alvessonseoch t.ex.värderingarna"rätta"de normerna

företags-hararbetedettainifrånstyrda. Iblimedarbetarnafå attär att
betydelse. Detökadfåttledarskapochmarknadsföringinternkulturer,

starkochbredskapaledarenföruppgift upp-attviktig enblivithar en
verksamhet.ochmåldessföretaget,kringslutning

måstemåloch dessföretagetpåställaskapersonalenFör uppatt
påuppgift sättettoch sinpersonalentillförhålla sig egenledningen

Chefernaförutsättningarna.förändradedemedsamklangiärsom
sinpåverkavilldemänniskordeför hurlyhörda sersommåste vara

måsteledarskapkulturelltframgångsriktvill utövaDensituation. som
detinsiktsrikedom" attmonopol på utanharintehonellerhan"inse att

verklig-huromdefinitionochdefinitionpå"ömsesidighet avrådabör
1997b:199.Alvesson,till"denborde göravadochheten är mansom

sådantpå sätt attledare ettrollsiniviktigtalltså att ageraDet somär
samhörighetochömsesidighetsamspel,miljö därsocialskapar enman

skallMiljöndistans.ochprestigekonkurrens, upp-förställetibetonas
förställetlärande iömsesidigtochgenerositetprofessionelltillmuntra

exellence.individuellochrevirtänkande
artikel,dennaiförminstinteviktigt,dock resonemangDet senareär

lednings-ochorganisationsprincipemadeihågkomma att nyaatt
metodermjuka utaninförandethandlarendastintefilosofierna avom

måluppfyl-ochresultatpåhårda kravmedkombinerasoftadessaatt
vissmedförtprincipernadeharl997:26 enSandbergEnligtlelse. nya

samtidiginneburit cent-oftahardethierarkin, enuppluckring menav
bl.a.meddecentraliseringenförespråkadedensidanvidralisering av

Karaktäristisktresultatochtidkvalitet, etc.kontrollcentralstärkt aven
traditionelladenuppluckringvissocksåutvecklingenför är aven

flödet ibetoningökadochorganisationsstrukturen avfunktionella en
harprojektgrupperoch"teams"arbetslag,Olikaföretagen. typer av

och förenheternaolika attdeihophållaFörviktigare.allt attblivit
resul-mindreskapatharverksamhetenkontrolleraochsamordna man

hjälpmedoftamåluppfyllelse,ochresultat avMätningtatenheter. av
led-inslag iviktigtinformationssystem, är ettdatorstyrdaavancerade
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ningsstrategiema. Kanske viktigareännu det svårarenär är över-attnu
blicka produktionsprocessen tidigare.än

Innan börjarvi diskutera förändringen idéer kring ledarskapav ur
könsperspektiv det viktigt konstatera,ett är de ledarskaps-att att nya

filosoñema eller -strategiema täcker antal idéer ochett stort delstoren
dessa svåra tolka könstermer.iär Som Alvessonatt 1997a:158av

påpekar exempelvis övergången frånär byråkrati till marknadsstyrd
produktion svår kategorisera i könstenner. Vidare kanatt vissa te-nya

tolkas förstärkning det manliga. Detta gäller denman som en t.ex.av
heroisering ledare särskilt utmärkande för 1980-talet. delEnav som var

de idéer har dock relativt tydlig könsdimen-presenterasav nya som en
sion i vår kulturella kontext, det inte lyfts fram denäven i domine-om
rande, "malestream" ledarskapslitteratur. Kopplingen till kön emel-är
lertid desto vanligare bland jämställdhetsorienterade ledarskapskonsul-

författare och i den allmänna debatten.ter,
Beskrivningen den verklighet och dess krav på ledar-ovan av nya

skap ligger på generell nivå, och dess aktualitet varierar för olikaen
företag beroende på de verksammat.ex. inom industrinär ellerom
kunskapsproduktion, och för olika ledare/chefer beroende på vilken
organisatorisk detnivå frågan vilkenär verksamhet detypom, av som
leder, osv.

Ledarskap för kvinnor

Vissa inslag i den förespråkade förändringen ledarskap kan viav som
tolkas könstenner.i Bl.a. kansett vissa förhållningssättattman se som

i vår kultur förknippas med manlighet ned t.ex. hierarkisk ori-tonas
entering, individuell överlägsenhet, auktoritativt eller individualistisk
hållning etc. samtidigt efterlyser egenskaper associerassom man som
med kvinnor t.ex. medkänsla, ömsesidighet, anspråkslöshet, öppenhet,
personorienterad hållning etc.. En vanlig tanke hos de vill tolka desom

kraven i könstenner förändringen medförär bättreatt läge förnya ett
kvinnliga chefer se Fondas 1997, Lipman-Blument.ex. 1996, Abur-
dene Naisbitt 1986. En utgångspunkt för detta antagande denär att
gamla definitionen ledarskap inte lätt integreraär med kvinnorsattav

bild sig själva, eftersom definitionen vilar på manliga erfaren-egen av
heter och förhållningssätt. Om ledarskapets innehåll förändras och "av-
maskuliniseras" skulle detta kunna innebära ledarrollen blevatt mer
tilltalande för kvinnorna. tankeEn ocksåär uppluckring ledar-att en av
rollens maskulinitet skulle kunna innebära mellan omgivning-att gapet

förväntningar på kvinnorollen och chefsrollen blev mindre, vilket iens
sin skulle kunna minska dentur ambivalens många kvinnor kännersom
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chefer.identitetprofessionellfungerandeskapaförsökerde somnär en
bekräftadebliför kvinnorunderlättaenkelt attheltskulleFörändringen

Ytterligarearbeten.sina ut-chefer iochkvinnor enbåde somsom
ochmänniskoorienteringökadbl.a.påkravendegångspunkt är att nya

kvin-därförmöjligheter attkvinnorsförbättraskullesocial kompetens
dessapå justduktigaspecielltskullesocialisationsin varanor p.g.a.

antagandendessarimligaHur ärfärdigheter.

Är olikaochkvinnor män

grundantagandettill könkopplas ärledarskapkringidéernadeNär nya
kommernya""detoch attmanligtmindre attblirchefsarbetetoftast att

karak-omvärldentillförhållningssätt varaansesligga somettnärmare
och kvinn-manligadetordandraMed attantasför kvinnor.täristiskt

kul-våriföreställningarstarkafinnsvarandra. Detolikacheferliga är
detochåt,sigskiljerdehurrespektive är samtmänkvinnorhurtur om

kön.konstrueravårtpåverkar sätt attföreställningardessaklart attär
isoleraddockfår inteochkvinnor mänmellan ensomSkillnader ses

företeelse.
fenomenavskildabetraktasaldrigkanföreställningarKulturella som

strukturellgiveninomreproducerasoch ramproducerasde enutan
de-kulturelladelivssammanhang1982. DeLöfgren,Ehn som

tillrelateras utgörskanmanlighetochkvinnlighet avfinitionerna av
denochkönenmellanansvarsdelningenocharbets-traditionelladen

utförligarefördennainbyggd ifinns resonemangmaktfördelning som
ocharbets-dennaforskareMånga att1998.Avotiedetta menarseom

erfarenheterochlivsvillkorkönsspecifikautformar sommaktfördelning
sefärdigheterochvärderingarochkvinnors mänspåverkarsini tur

erfaren-ochlivsvillkorskilda1992. P.g.a.Sheppard1988,Grantt.ex.
tillförhålla sigoch sätt attkvinnors mänstänkas om-detheter kan att

tvåtalabefogatdet attvarandra ärolika t.o.m.så att omblirvärlden
1982.Sörensen1998,Avotiesekulturerkönsspecifika t.ex.skilda,
detinnebär ärvilkettolkningsföreträde, attharkulturenmanligaDen

ochrationalitetsuppfattning män-moralkodex,kulturensmanligaden
spelreglernasocialadeformulerarochdominerar somniskosyn som

samhälle.vårtgenerellt igäller
vi interna-inifrånbåde attföreställningarKulturella styr genomoss

seförväntningarriktarandrautifrånochdem, att ossliserar genom
förhåll-medkvinnlighetförknippas ettkulturvår1985. IScheint.ex.
relatio-behovsinriktadeexpressiva,ochempatibetonarningssätt som

rela-instrumentellaoberoende,medförknippasmanlighetmedanner
kanskillnader1998. DessaAvotieorienteringhierarkiskochtioner
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relateras till de traditionella kvinnliga och manliga livssammanhangen,
dvs. reproduktion och produktion. Kulturella föreställningar kommer
till förankrad historien,i vilket de återspeglargör attgenom en process
sådana livssammanhang och strukturer gällde igår idag.änsom snarare
Detta medför de kulturella socialisationsprocesserna har konser-att en
verande effekt. ökarDe sannolikheten för kommandeävenatt genera-
tioner konstruerar kön på traditionellt vilket alltså förstärker densätt,
rådande maktobalansen mellan kvinnor och män.

deI traditionellt kvinnliga livssammanhangen har det varit viktigt
med egenskaper och värderingar bra för kontinuitet i relationer.ärsom
Till dessa egenskaper hör ansvarskänsla för andra människors behov
och känslor, prioritering ömsesidighet och likhet med andra samtav
beroende närhet och gemenskap se Gilligan 1982, Sörensent.ex.av
1982. har samtidigt likaDet varit viktigt förtränga egenskaperatt som
självhävdelse och konkurrens, känslomässig distans och dvs.autonomi,
egenskaper skapakan avstånd i relationer.som

manligaI livssammanhang har det viktigtvarit kunna hävda sigatt
själv och fåsin i sitt intresse. Sociala positioner harrätt att egetagera
spelat viktig roll både identitetsmässigt funktionellt.och Följaktligenen
prioriteras sådana relationer där det emotionellt lättsamt skapa sigär att

position, hävda den och få respekt för den prestige, och aukto-statusen
ritet innebär Holterpositionen Aarseth 1994. Med andra ordsom
prioriteras emotionell handlingsfrihet i stället för djupare expressiva
relationer och för andra människors känslor, har mot-ansvar som en

effekt. konkurrera, hävdaAtt sig själv och vinna intesatt anses vara
lika problematiskt i kvinnokulturen.som

Problematiska generaliseringar

Resonemanget de könsrelaterade kulturerna visst underlagettom ger
för skallvi kunna generalisera kön, och hävda manligaatt t.ex. attom
chefer skulle fungera bättre hierarkiskai miljöer kvinnliga chefer,än
eller kvinnliga chefer skulle relationsorienterade ochatt de-vara mer

Ävenmokratiska i sitt ledande manliga. de könsrelateradeän före-om
ställningarna tenderar kanalisera kvinnors respektive intressenatt mäns
och prioriteringar i vissa bestämda riktningar så kan generaliseringar

kvinnor och ändå problematiska. kulturellEnmän orienteringom vara
social vilken delvis utformas de invol-anammas genom en process, av

verade individerna själva. innebärDet inte nödvändigtvisatt processen
behöver likadan för alla individer. Alla intemaliserar alltså intevara
föreställningar i utsträckning. Vi relaterar inte till varandrasamma oss
enbart kvinnor eller vi intar andramän positioner ochutan ävensom
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exempelvis vårarbetslivssammanhang utgördem. Iutifrån yr-agerar
viantagande dårimligt närär attposition. Ettsocialkesroll viktigen

situationentolkar vi inteyrkesrelaterade positionutifrån vår en-agerar
viprofessionella aktörer. Hurocksåkönsperspektiv utanbart somur

denpåbl.a.beteende berorprofessionelltdefinierarindividersom
Medarbetslivet.och iutbildningenundersocialisationensekundära

detsituationprofessionell ärgivettänka sigord kan att,andra enman
vadbeteendetoch avgörskönsrollen attyrkesrollen över avstyrsom

hänsyns-direktsituationenmeningsfullt i utanochrimligtärsom
kön.tilltagande ens

socialisationspro-kulturellakanSammanfattningsvis säga attman
kön,generaliseringar attdellegitimitet menviss omengercesser

oproblematiska.någotpå ärinte sättdessa

konstruktionManlig
vilket kankonstruktion,manligledarskapKönsforskningen som enser

befattningarpå dessadominansenmanligalångadentillrelationisättas
singrund1992. PåSheppard1994,HeamSjöstrand 1997, avt.ex.

ledar-kringverklighetenutformaochtolkakunnathardominans män
förutsättningarföreställningar,sinautifrångjortdevilketskap, egna

spelreglerochvillkorde samtpräglatharMänlivssituation.och sin
ledarskapet. Ettvärderingarochföreställningar genomsyrarsom

konstrue-harvillkorledarskapetsför dettauttryck är atttydligtmycket
sidanvidreproduktivtomöjliggör avpå sätt ansvarettrats som

falletsåvisarÅtskilliga ärundersökningar attdechefsarbete. är som
könföreställningar1994. De1998, Roman somAvotie omse t.ex.
inteför sägalegitimt, attdetinnebärkulturvårpräglar att meranses
villkorenliv. Närintekvinnors, mänsfamiljen"naturligt", styratt men

omöjligtdet att tapå görutformas sättposition ett ansvarkring somen
kvinnor.uteslutningförmekanismeffektivskapasfamiljen,för aven

långakräverarbetetuttrycktillenbart attintekommerDetta genom
negativaföretagmånga ärockså attdagar, utanmöten genomosv.sena

sinaförunderlätta partnerspappaledigheter, sätt attlängre etttill som
själva.devillkorpåyrkeslivetdelta i somatt samma

umgängesfor-spelregler,deprägeln ävenmanligaDen genomsyrar
hanhurchef börhur samtföreställningargenerellaoch varaenommer
detöverordnade. Närochkollegorunderställda,tillförhålla sigbör

sinakonsoliderartoppchefervanligtdetumgängesforrner attärgäller
under-beslutviktigaoch fiskeresor,jakt-påvarandra atttillrelationer

efterträdareochsammanhangmanliga attinformella,liknandeibyggs
nätverken semanligadehandplockas frånpositionerViktigatill egna
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Holgersson Höök 1997. Omt.ex. vi till vilka färdigheter ochser
förhållningssätt ledarskapsforskningen framhållit nödvändigasom som
för framgång betonasså bl.a. följande: relativt oproblematiskt för-ett
hållningssätt till makt och hierarkisk ordning, han/hon positions-äratt

relationsorienterad tävlingsinriktadän se Yuklsamt t.ex.snarare
1994. Vidare det karriärsynpunkt viktigtär inte uppleverattur man
emotionell distans känslomässigt påfrestande, eftersom de profes-som
sionella relationerna arbetsliveti bygger på autonomi, avpersonifierade
och instrumentella relationer se Waemess, 1983. Den emotio-t.ex.
nella distansen kan relateras till den hierarkiskaäven organisations-
strukturen där makt baseras på organisatorisk position och avstånd till
de underordnade Helgesen, 1991:64 och inte på närhet och empati

i "kvinnokulturen". kravDessa återspeglar alltså verklighetsom en som
individer med karriärambitioner måste förhålla sig till för lyckas,att
kvaliteter vanligtvis förknippasinte med kvinnor.som

Social kompetens däremot kvalitet förknippas bådeutgör en som
med ledarrollen och med den kvinnliga könsrollen. Vad medsom avses
kompetens dock beroende den sociala miljön. Enligtär Scheinav
1985 skapar delarvarje längre historiagrupp som en gemensam en
intern specifik föromgivning den berörda Det vik-är ärsom grupper.
tigt den sociala miljön för grundläggande mänsk-att attpassar gruppen
liga drivkrafter behov kärlek/tillgivenhet och aggression skasom av
hanteras på behagligt för gruppmedlemmama.sätt är Män iett som
maktpositioner kan tänkas sådan utifrån sinautgöra en grupp som, egna
sociala och psykologiska förutsättningar, skapat för vilka typernormer

kollegiala relationer önskvärda, vilket kom-sätt attav som anses som
municera och påverka andra betraktas lämpligt Med tankeetc.som som
på del chefers tid används till och resultatetatt stor umgänge atten av

deras verksamhet beror på andra människor, skapandetutgörav av pro-
fessionellt tillfredsställande relationer med de människor finns isom
kontexten viktig del uppgiften. Om ifrånvi utgår den könskultu-en av
rella referensramen och håller i minnet många de miljöer där che-att av
fer verkar, huvudsakligen befolkas det rimligt utgå ifrånmän är attav

också den sociala kompetens behövs för effektivatt kommunika-som
tion chefspositionerpå manskulturell vad skulleär änmer som vara

Ävenfallet miljön könsmässigt balanserad. kön naturligtvisom var om
spelar roll också balanseradei och strukturellt jämställda miljöer ärmer
det ändå sannolikt den manskulturella prägeln på skulleatt umgänget

där. Detta gäller speciellt har längrevara svagare om gruppen en ge-
historia och det balanserade förhållandet har institutionali-mensam om

se Schein 19852104-109. längreEn erfarenhet frånserats balanserade
kan dessutom sådana kontextuella faktorerutgöragrupper en av som

har utjämnande effekt på kulturella könskillnader.en
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Av-maskulinisering

kon-manligadennaluckraledarskapkringidéernadå deKan uppnya
föränd-förespråkadedenframgårdiskussionen attstruktion Av ovan

vill-mycketsåintechefsarbetet,innehållet iberörfrämstringen men
ochlyhördaledarefå framvill ärManbefattningen.koren kring som

makt tillfördeladvs."empower"ochentusiasmerakanöppna, som
organisa-arbetsmiljö ikreativskapakanochmedarbetaresina ensom

positio-medvetenemellertid viktigt attdet atttionen. Här är omvara
påverkarförhållandenradförankrad imanlighet var-är somennens

tydligtspelarförhållandendessadelEnkomplextandra på sätt.ett av
medanochkvinnormellan män,skillnaderdefinieradekulturelltpå

institutionaliseradeolikaindirekt typerdetandra gör avgenommer
nämligenredanhardettaexempel på nämnts,villkor. Ettochspelregler

och defamiljeansvarmedchefsarbetekombineraomöjligheten me-att
för sinaunderlätta partners.karriäreniförhindrar attmänkanismer som

numeriskadetalltsådominansen,manligadenexempel ärEtt annat
förstärkerdelschefer, vilketmanligaochkvinnligamellanförhållandet

manifeste-delsmanlighet,positionensuppfattningenden allmänna om
organisatio-och praxis iförhållandenkonkretaolikamanligheten irar

ner.
vil-homosocialitet,förhållandenkonkreta ärsådanaexempel påEtt

likamed ärsigföredrarinnebärket att ensompersoneratt omgeman
orsak till1977kön. Kanter attbl.a.hänseendenolikasjälv i enmenar

dessakaraktäriserarosäkerhetdencheferblandhomosocialitet är som
Chefersförkriterieruppgiften,självagällerOsäkerhetenbefattningar.

arbetebraför kunnafärdigheter göra ettnödvändiga attframgång, osv.
innehållerhomosocialitetforskare attfinns enDet även menarsom

vilket1976,Lipman-Blumen1996,Lindgrenkomponentemotionell
socialisationsprocessema.könskulturelladetillrelationställaskan i

uppleverenkelthelt umgängetkvinnorliksominnebärDetta mänatt
sammanhangsocialaolikagivande ikönetmed det mersomegna
manliga che-faktum1985. DetMargolies attAarseth 1994,Holter

stimule-och blipåverkamed,kommunicerarekrytera,fer föredrar att
chefsaspi-chefer ochkvinnligabetydelsefullt förandrarade ärmänav

utföra sittmöjligheterderasförsvårar attbådedetdärför ar-attranter
1996.Lindgren,karriärmöjligheterderasblockerarocheffektivtbete

förstärkervillkorstrukturellaexempel påYtterligare ett som
Kvinnliga che-minoritetsproblematiken.manlighetchefspositionens är

dedärinteraktionssituationertillupphovminoritetsställningfers ger
Minoritets-1977.särbehandlas Kanter,chefernakvinnligaavvikande

försökade måstebalansakt därsvårtillkvinnornaledersituationen en
delskvinnor,delsdemriktasförväntningaruppfylla mot somsomsom
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chefer. för kvinnlig underminerar deras professionellaAtt trovär-vara
"chefigt hotfulltdighet medan för beteende upplevs och"ett som opas-

ochbåda dessa fall, dvs. både det gäller homosocialitetsande. I när
minoritetsproblematik det alltså de strukturella förhållanden denär

för ochdominansen problematiska kvinnor inte självamanliga ärsom
ledaruppgiften.

detMöjligheter i nya

enbarthandlar, tidigare påpekats, inteledarskapetmanliga iDet som
frå-dess innehåll, vilketvillkor ocksådiverse accentuerarutan omom

ochskillnader mellan kvinnordefinieradekulturellt män.gan om
chefskap harmiljön kringprofessionellapå denMycket tyder ut-att

manskulturellaför detpsykosocialt bekvämtformats på ärsättett som
1994. Mångaomvärlden se Ackerförhålla tillsig t.ex.sättet att menar

chefsaspiranterför kvinnliga chefer ochproblematisktockså detta äratt
av-maskulinise-för eventuellskulle tala1991, vilketHelgesen att en

kvinnliga chefer.underlätta förring kan
mindrechefer pådärtänka sig organisationerkanMan ettatt agerar

samspel,karaktäriserasoch där arbetsmiljönmanskulturellt sätt av
chefs-maktavstånd skulle kunnasmåömsesidighet och relativt göra

självbild.kvinnokulturellt förankradmedlättförenligtarbetet enmer
ochpopulära ledarskapsböckerde mångaantagande får stödDetta av

det hävdasforskning därdendebattinlägg attsamt mer sparsamma
relationsorienteradföredrar interaktiv,chefer egentligenkvinnliga en

ochHelgesen 1991ledningsstil Rosener 1995,och demokratisk att
hierarkiska organisatio-möjligheter mindredärför har bättre ikvinnor

ner.
ställs ledarskapför de krav påytterligareEtt argument att som nu

antagandetkvinnors möjligheter positivt,skulle kunna påverka är att
för det ledarskapetsärskilt lämpadekvinnliga ledare faktiskt är nya

socialisationsbakgrund Lipman-kulturella Rosener 1995,sinp.g.a.
ledarstilen1986. kvinnligaBluman Helgesen 1990, Loden Den1992,

framtiden, företagen inser vilkenmöjligheter iöka kvinnors näranses
får delvis ocksåkvinnliga chefsaspiranter.potential de har i sina Detta

1994:129 antyder service-stöd från Blomqvists studie attt.ex. som
medarbetarnas ly-företag försäljningsframgångar beroendeär avvars

fått för den kvinnliga rela-hördhet för kundens behov, har ögonen upp
och efterfrågan på kvinnor faktiskt relativttionsorienteringen, är storatt
därför de lyhörda Kvin-dessa företag justi än män.att antas vara mer

kundrelationer.alltså särskild tillgång ilyhördhetnors anses vara en
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Forskningen detta områdepå dock inte entydig, forsk-vissaär utan
ningsresultat stödjer antagandet särskild kvinnlig ledarstil medanom en
andra bestrider det. Forskningen antyder det finns någoninteattsom
skillnad mellan kvinnors och ledarstil emellertid omfat-mäns är mer
tande Avotie Wahl 1997.1997,

diskuterar varför forskningen fallNär i så många har hittat lik-man
heter, och skillnader, mellan kvinnliga och manliga cheferinte brukar

antal orsaker framhållas. dessa de förutsätt-En organisatoriskaärett av
gäller för karriär. exempelvisningar Det så tillsättningär attsom av

chefstjänster ofta karaktäriseras "homosocial reproduktion", vilketav
cheferinnebär de rekryterar upplever de kandidateratt nyasom som

liknar dem själva olika hänseenden bäst lämpade för chefsposi-i som
Lipman-Blumen 1976.tioner Alvesson 1997, Kanter 1977, Avvi-

kande kommer sällan i fråga, och eftersom kvinnor redanpersoner av-
troligt de kvinnor faktiskt har beford-viker kön detsitt är att somg.a.

välanpassade fråga ledarstil,chefspositioner relativt i ochtill ärrats om
ifrånskilja sigalltså eftersträvar inte män.att

krav på kvinnliga chefer beträffande ledar-finns två motstridigaDet
Å enlighet medstil. sidan gäller det, i interesonemanget attovanena

cheferna för mycket vill bliskilja från de övriga påsig tagenom man
Å andra sidan finns det påallvar professionellt inteattsett. en press

speciellt viktigt vill socialtför okvinnlig, vilket bliär om man ac-vara
medcepterad. gäller i såväl kvinnor FörDetta umgänget män.som

innebär detta ständig balansgång vilket naturligtvismånga kvinnor en
påfrestande Sheppard Marshall 1977.psykiskt 1992, 1987, Kanterär

innehållsmässig av-maskulinisering ledarskapet skulle kunnaEn av
behovet sig blev mindre för kvinnorna.innebära Dettaatt att anpassa

kan speciellt för de kvinnor har svårt eller heltunderlätta att,som som
till den manliga Med andra ord kanenkelt vill, siginte normen.anpassa

ledarfunktionenuppluckringen det manliga i kvinnor störreav ge
handlingsfrihet välja och annorlunda ledarstil.att egenen

utveckling innebär också fara. alla kvinnor, och kan-InteDenna en
ske mindre utsträckning kvinnliga chefer, särskilt starkt prägladei än är

kvinnokulturella socialisationen. Redan denden primära socialisa-av
dvs. dentionsprocessen varigenom vi hemmiljönsprocess anammar

och värderingar kan olika för olika individer, ocksåutnormer se men
den sekundära socialisationen under utbildning och yrkesliv spelar roll.
De kontextuella faktorerna kan antingen försvaga eller förstärka den
primära socialisationen. Med tanke på kvinnliga cheferatt nästan ute-
slutande arbetar mansdominerade miljöer deti sannolikt ocksåär att
deras sekundära socialisation ned kvinnokulturella förhållnings-tonat

och värderingar.sätt

5 191016-
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denyrkesrollkvinnliga chefer i sin intefinns alltsåDet styrs avsom
också hålla ikulturella imperativ. måsteMankönsrollenskvinnliga

sådanaelement ledarskapmjukare iall betoning ärminnet att trots av
och resultat-konkurrensmaktutövning,aspekter t.ex. resurseromsom

ibeteendenfunktionen.del Dettafortfarande gör att somen avansvar
självhävdelse,bestämdhet,manliga t.ex.definieraskulturvår som

relevanta,bli mindrekommerkonkurrensinriktning knappast utanatt
rikt-maskulinmindreglidning någotdet handlar enom ensnarare

relations-chefer deraskvinnligaanställabörjarOmning. p.g.a.man
beteendenväljamåsteför kvinnorriskenökarorientering att pas-som

prefe-utgå ifrånfår frihetdekönsroll attderas än att egnasnararesar
beteenderegistretalltsåRiskenkrav.situationens äroch att somrenser

fördelsproblematisktblirbegränsas. Dettaifrånväljatillåtskvinnorna
kräver någotsituationentrovärdighet annat,professionelladeras om

få be-kande intevälbefinnande, dvs.psykiskaderasdels föroch om
verkligalcräftelse för sitt sätt att vara.

Kontexten avgör

kanvillkorstrukturellavilkafråga sigkanAvslutningsvis somman
innehållsligförrespektivetänkas av-ogynnsamma engynnsammavara

detantagandetifrånvi utgårOmledarskapet. attmaskulinisering av
ochchefermanligakvinnliga ochmellan attskillnaderkulturellafinns

kanåt, såfaktiskt skiljer sigomvärldentillförhållningssättderas man
ledarbefattningarimanliga dominansen utgördentänka sigockså enatt

av-masku-innehållsmässigförsvåraromständighetstrukturell ensom
kyligtinstrumentella ochhierarkiska,denOmledarskap.linisering av

manlighet såkonstruktionen utgöriingårorienteringenrationella av
förförutsättningenbästadensocial kontext attmansdomineradinte en

manligt,mindreledarskap tvärtom.innehållet ilyckas utangöra snarare
förändringinnehållsmässigsannoliktdetordMed andra attär aven

ba-könsmässigtkräveridéernamed delinjeledarskapet i merennya
påframgångsrikt,bliför ettkontextlanserad social oavsettatt manom

eller inte.förändringsbehovet i könstermertolkarplanmedvetet
infö-enbarthellerhandlar inteledarskapsstrategiemaDe omnya

med villkoroftastkombinerasdessametodermjukarande utan somav
innebär plattareExempelvisikan beskrivas motsatta termer.snarare
leda till hårdarevilket kanchefspositioner,färreocksåorganisationer

idéer ofta hår-innebär dessaVidarechefspositionema.konkurrens om
tillledakan i sinmåluppfyllelse.och Dettaresultatpå turdare krav en

blirmellan cheferprofessionell generositetochsamarbetedärsituation
ocksådetsamtidigtkraven,för klaraförutsättning äratt sanno-menen
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likt de hårdare kraven leder till situation där positionering, socialatt en
likfonnighet homosocialitet och instrumentellt fårbeteende större
genomslagskraft.

idéerna har kommit tillDe utveckling initieradnya genom en av
krav kanmarknadens krav. strukturell omständighetDessa utgöra en

ledarskapet.förändring möjligt företag därDet är attsom avgynnar en
ledarstil enlighet med de kraven förutsättning föri är över-en nya en

levnad kunskapsintensiva företag möjlig fört.ex. utgör en arena en
ledarskapet, så det blir mindre maskulint präglat.omdefiniering attav

branscher där det maskulina för-forskningsresultat tyder påVissa att
mindre institutionaliserat kan sådana sehållningssättet utgöraär arenor

Kvande 1994.Blomqvist 1994, Rasmussent.ex.

Slutord

ledarskapfrågan hur de idéer kringArtikeln har tagit somomupp
villkoren förårtiondet kommer påverkaframförts under det senaste att

innehållsmässig förändringförespråkaskvinnliga chefer. Det en av
Exempelvis kankan tolkas könsterrner.ledarskapet, delvis i ensom

och hierarkiskt orienterade, kyligt ratio-den auktoritativanedtoning av
deltagande ochsamtidig framtoningnella ledarstilen samt av en meren

innehållsmässig av-masku-ledarstil tolkasmänniskoorienterad som en
entydigt påledarskapet. dock svårtlinisering Det är att ettge svarav

påverka kvinnliga chefersfrågan hur denna förändring kommer attom
innehålla mindre sådana för-situation. funktionen kommerOm att av

förena med den kulturellahållningssätt och beteenden svåraär attsom
kan det naturligtvis tänkas dettakonstruktionen kvinnlighet så attav

innehållsmässig av-masku-ökar kvinnors karriärmöjligheter.några En
behovet och ökalinisering ledarskapet kan minska sigatt anpassaav

friheten annorlunda ledarstil.väljatt a en
tänka efterfrågan kvinnliga chefer kankan också sig påMan att

komma branscher kravenöka åtminstone i vissa de påatt om nya
ledarskap kommer förknippas med kvinnlighet.generellt Dennasett att
utveckling kan möjlighet det kan också hot.utgöra ettvara en men

liksom skiljer och legi-Kvinnor, sig inommän, gruppen, om man nu
timerar kvinnors på chefsbefattningar de förväntasexistens attgenom
bete ökarsig på så ytterligare på desättett stereotypt man pressen re-
dan cheferna.kvinnligautsatta

manliga konstruktionen ledarskap handlar enbartDen inte in-av om
nehåll komplex historia så. Som viär än settutan meren ovan genom-

uppgiftenden inte bara själva villkoren och spelreg-ävenutansyrar
lerna kring och dessa följer marknadens logikpositionen, inte utan
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innehållsmässigtroligtdetDärförlogik. attkönsordningens är av-en
kvinn-effekt påmarginellendast harledarskapmaskulinisering enav

karaktär kanuppgiftenssjälvaimanligasituation. Detchefers sesliga
ihophängerförhållandenstrukturellasådanapå somsymptomettsom

dominansen.manligamed den
problemetegentligadetkönenmellanskillnader ärinteDet är som

ochskillnadernabetydelsevilkeniliggerproblemet germansomutan
kon-kvinnlighet harochledarskapfaktumDet attdet motiveras.hur

könsord-gällandedenförändamålsenligtmotpoler ärstruerats som
ledar-kringidéernadetolkafelaktigtskulle attoch detningen nyavara

sällsyntrelativt attDetordningen.den ärändraviljaskap attsom en
förändringarnakopplarmanagementlitteraturensamtidagenerella,den

tolkaskanidéernadeinnehåller även teman somtill kön. Tvärtom, nya
Sådana ärmanlighet. t.ex.temanpositionensförstärkning avensom

1997a:l59.Alvesson,expertisbetoningochledareheroisering avav
exempelfinnsdettanke påmed gottoch att somminnetMed detta i om

såområden,mansdomineradepåkommit inharkvinnorvisar näratt
makten,flyttat.ex.former atttagitkönssegregeringenhar genomnya

dejusttänka sighandstill attdet att1994, ligger näraAcker,t.ex.se
platsframträdandeskulle fårnaskulinitetsförstärkande temana meren

könsordningen.hotarallvarpåidéernadeinsåg att nyamanom
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med högskolans hjälpKunskapsutveckling

JOSEFSONINGELA

Bakgrund

medanställdaFärreflera århar sedanArbetslivet mottot:styrts av
för-till barnskötarelettharhögre kompetens. Det ersattsattt.ex. av

barasjuksköterskor. här gäller inteDetundersköterskorskollärare, av
lett tillutvecklingen harteknologiskadenverksamhet; attoffentlig

liksomändrat karaktär. Härförsvunnit ellerharindustrinmånga yrken i
utbild-formellanställda med högreefterlysesverksamhetoffentligi

ning.
År åldernflickorna i50 %förvärvsarbetade1980 än sextonavmer

förvärvsarbete iförändrats såhar dettaårtill år. På tjugonitton att
till den isiginteTonåringaråldrar undantag.dessa är anpassarsom

harOch deramlarskolpliktentolvårigarealiteten systemet. som av-ur
helst skaffa sigdessutom ocksågymnasienivå börpåslutat studiersina

Öberg, 1998.högskoleutbildning
framtiden.leda tillkommer iutvecklingvad dennaFrågan attär

problem.den mångaden KlartfårVilka konsekvenser är att rymmer
samhälle Undermorgondagensbehövas ikommerVilka kunskaper att

frågan ak-plats arbetslivet harallt iteknik tagitde år störreensom ny
Vadoch maskinmellan människaskillnadenvilkentualiserats ärom

påfallandevaktdärför viktigt slå om Enochför människanunikt attär
har blivit tydligsocial kompetensbrukar kallasbetoning det somav

Är förvärvadet gårmed det någotVadunder år. attsommenassenare
platser i tidning-på ledigaStuderaroch så fall huri man annonserna

samarbets-fönnågor lyhördhet,påfallande socialadetär att somarna
sjuksköterskeanställningoch hjärtaförmåga, humorja, varmtt.o.m.

formella meriter.ofta tillbetonas, priset av
arbetsmarknaden ökar antaletutvecklingen påföljdSom an-en av

högskoloroch radhögskola och universitettagningsplatser till nyaen
dehögskolorna och universitetenhar Frågan Huretablerats. möterär:

miljöerantal studenter från skildaökandekrav utbildningenpå ettsom
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byggamöjlighetunikharhögskolorna attdem Deställer på ennya
tradi-vid dedominerardeutbildningförformerandra än mersomupp
långtgåttspecialiseringenharmiljöerdessaIuniversiteten.tionstyngda

gårfördjupningen överkvalitet ut1900-talet. Denhelaunder gersom
överblicken.bredareden

universitets-traditionellaiperspektivetdetmedNackdelen snäva
specifikadisciplins sätt attförledaskanvi attatt tromiljöer är att en

hög-SödertörnsVidsanningen.endadenverklighetenutforska ossger
mångvetenskapligdärförutbildningenharverksam,skola, där jag är en

högskolandet ärinnebärpraktiken attinriktning. Imångkulturelloch
ämnesgränsema.samarbetetfrämjar överorganiserad på sättett som

samhälls-ochhumanistiskautifrånbelysesföreteelseochEn samma
uppmärksammastudenternaSyftetperspektiv. göraär attvetenskapliga

Modeller ivetenskapen.ibegränsningarmöjligheter ve-såvälpå som
delarvissabelysaförmårdeegenheten att avdenhar atttenskapen

överhängandealltid attRiskenandra. ärutesluterverkligheten men
vårtdärmed begränsarochverklighetenmedförväxlas se-modellen

ende.
människorförarbetslösbliriskenökararbetsmarknad attPå dagens

ocksåuniversitetochhögskolormåsteDärförutbildning.högreutan
längrekunnande intetillmänniskor mötes anses an-dekomma vars
göraskunnadettaskallhurarbetsliv,dagensvändbart i men

praktisktundersköterskorför ettUtbildning -

exempel
landstingsanställdautsträckningökandeavskedades i90-taletUnder

gymnasieutbildningenändradesdettasamband medundersköterskor. I
tillyrkesutbildningendvs.omvårdnadsprogram,till un-vårdlinjefrån

deskullesjuksköterskor övertaTankenförsvann.dersköterska attvar
harSamtidigtutfört.tidigareundersköterskomaarbetsuppgifter som
vidUtbildningenkaraktär.ändratsjuksköterskeutbildningenemellertid

akademiskayrkesutbildning utanbetraktas intehögskolan somensom
studier.

tidi-dendetinnebar1977genomfördes atthögskolereforrnenNär
hög-tillöverfördessjuksköterskeutbildningeninriktadepraktisktgare

vetenskapligpåvilautbildningskall högrehögskolelagenenligtskolan;
mellankopplingennödvändigayrkesutbildningförgrund. Den en

utbildningsjälvklar. Högrelängreintedärigenomblevteoripraktik och
påinriktasochstudierbokligatyngdpunktenläggatenderar att
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forskning medan yrkesinriktningen och den praktiska kunskapen kom-
i skymundan.mer

många undersköterskor avskedats, i börjanUnder 90-talet har men
plötsligt. visade svårt undvarasvängde situationen Det sig1998 attav

vården. bakgrunden till det uppdragdem den kliniska Dettai äräven
fick, utveckla högskoleutbildning förSödertörns högskola att ensom

förvid Huddinge sjukhus. ansvarigundersköterskor anställda Jag var
för ledningenuppdragsutbildning och föresloguppbyggnaden dennaav

genomföras med under-förstudie skullevid sjukhuset att en gruppen
sjukhusetsköterskor vid

flestahögskola och universitet i deförstudietill dennaSkälet attvar
utbildningar. utformastill sina Dessakursplanerfall erbjuder färdiga

rimlig utgångs-förtrogenhet ochämnesmässigautifrån lärarnas är en
studenter.för Merreguljär utbildningdet sigpunkt rörnär ungaom

med tidigarestuderandeblir detproblematiskt när grupper avnya
frågautbildning. angelägentill högre Ensöker sigyrkeserfarenheter
yrkede kunskaper sittskall kunna tillvaratablir hur vi på bästa sätt om

praktiska kun-mellan derasför skapa broarredan hardessa attsom
erbjudahögskolan kan Detvetenskapliga kunskapnande och den som

till för demundersköterskorna finna frammedsamarbeteför iatt envar
undervisningentill den planeradeförstudienutbildningrelevant som

insiktenligger ocksådetta tillvägagångssättBakomgenomfördes. att
impulserfå forskningsmässigakan rikaarbetslivsforskningen genom

med olikaforska tillsammansmed praktiker.samarbete Attnäraett
forska dem.andra kunskaperoftayrkesgrupper än att omger

förstudieEn

sjukhus, allaundersköterskor vid Huddingepåbörjades med tioArbetet
träffades för tvåtimmarserfarenhet yrket. Vipraktiskmed lång ettav

dis-halvår. Syftetfjortonde dag undersamtal att gemensamtett varvar
högskoleutbildning för yrkesgruppen. Utgångs-kutera innehållet i en

undersköterskankunskaper behöver i sittVilkapunkten frågan:var
kunskapsutveckling finnsyrke och vilket behov av

kun-utkristalliserades någraföljande diskussionernade därpåI
fördjupa. sådantspeciellt angelägna Ettskapsområden attsyntessom

vården. fannsmellan olika yrkesgrupper Interörde Konflikter i oväntat
förändrade villkor iupprördhet derashos undersköterskorna överen

gymnasiesko-Undersköterskeutbildningen påvården under år.senare

doktorand Arbetslivsinstitutet deltog vid genomförandetAlsterdal, vidLotte av
förstudien.
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omvård-yrkesförberedandeochVårdlinje försvannlans ettersattes av
undersköterskoma idet attvisar sig,nadsprogram. Nu gruppen,menar

till-harinteOmvårdnadsprogrammetgått igenomungdomarde som
praktikockså kortarehar änanatomi. Debaskunskaper iräckliga t.ex.

nyutbildadedesjuksköterskeutbildningen;gäller itidigare. Detsamma
hän-de behöver. Detkunskaperpraktiskadeintesjuksköterskorna har

harintesjuksköterskanyutbildad settännunågon,der, att ensäger en
blodtrycksmanschett.

sjuksköter-tillutbilda sigfått rådetharundersköterskor attMånga
flestavill de inte.detSara,jobbet.förlora Men,skor för inteatt menar

för flerautbildningstiden,den långaskäl. Ettfinns fleradet ärFör som
ekonomiskaavskräckande. Detundersköterskor sigmedelålders ter

resulta-blirlönelyftlågaförhållandevisdetinteavbräcket värtär som
tidigare"lärtallt ni"Glömuppmaningenskäl somEtt är erannattet.

sjuksköterskeutbild-påbörjatdefått hörahar närkollegortidigare
noll ochundersköterskorvårdkunskaperderasningen, avsomvoresom

emellertidtycksutbildningenmotståndetstarkaste motvärde. Detintet
arbetsuppgifter.förändradeårundersjuksköterskansgälla senare

doku-arbetstiddel sinidagsjuksköterska ägnar storEn aven
det hennesarbetsuppgifter; attäradministrativaochmentation ansvar

sindelinjektioner. Enintravenösa storochmedicindela ar-avut ge
svårttycksframför datom. Det attsjuksköterskanbetstid sitter vara

Därmed blirpatienten.förtillräckligtfinna om-utrymme omsorgen om
undersköter-arbetsuppgift förviktigpatienten,hosfinnasatt ensorgen,

yrkei dettamånga värnartill patientennärhetdennaskorna. Det är som
yrke.odla i sittvilldedendet ärom,

bådademellanarbetsuppgifternaavgränsningenblirSamtidigt av
sjuk-nyutbildadedenkan uppståSituationenproblematisk. attyrkena

under-medankunskapen ochformelladen ansvaret,harsköterskan
Ifonnelltingetreelladen kompetensensköterskan har ansvar.men

utförundersköterskanproblemetpersonalen attfall lösermånga genom
bredvid och tittarstårsjuksköterskanpraktiskt, medanarbetsuppgiften

under-kompetensen",formellaför denpå "som representant ensom
förunderligiblandsigSituationenformulerar saken.sköterska ter er-

arbetsupp-förförloratdärmed har ansvaretundersköterskorfarna som
deras.tidigaregifter varsom

iblandkanfunktionarbetsledandesjuksköterskansMen även nya
berättarundersköterskor. Annaerfarnakränkande föruppfattas omsom

undersköterskahospraktiseradesjuksköterskestudenthur enungen
studenten,veckor villeEfter tvåerfarenhet.praktiskmed 20 års som

Situatio-arbetskamraten.äldreledarskap" på denaktivthan "tränasa,
önskanstudentensexempel påsamtidigtbarock,blev ett ommennen
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ledarskapförvärvade kunskaper iutbildningen ifå sina iomsättaatt
praktiken.

för underskö-har fått konsekvenserarbetsledarskapDetta
"Över fick sjukskö-det så här:formulerarterskegruppen. Sture natten

skallallt och vide skall egentligenomvårdnadsansvaret;terskorna göra
vad det handladeklinik förstodhandledare på hanshjälpa till. En om

vill hörahan inteförbättring "Jagåstadkommaoch lyckades när sa:en
hjälper till."denågon säga att

lett tillvården harställning inomosäkraUndersköterskomas att
innebär. Flera ivad yrketinte längreutanför vårdenmånga vet gruppen

"Blir du aldrigellerni kvar än""Finnskommenterama:har fått höra
oftavärderaserfarenhetermångårigadin utbildning" Derasfärdig med

handlarexempel Detflera i Ettlågt, nämns. enomgruppen.menar
sjukskö-omvandlas tillskallpsykiatriimentalskötartjänst ensom
nyutbil-hanfår fråganArbetsledarenterskebefattning. attanser enom

mentalskötaredenhögre kompetenshardad sjuksköterska än som ar-
erfarenhet intePraktisk"naturligtvis".blirår. Svaretbetat i 15 somses

förmåga högt.dennaofta äldre läkarevärderarkunskap.viktig Däremot
Och defråga.undersköterska," kan defå hjälpjag"Kan spe-vanav en

frå-till henne i mångamed hänvisartillsammansarbetarAnitacialister
läkarnaochhos patienternafyra, fem timmarofta i vetsitterHongor.

med sjuksköter-falletmed. liksom iHärhon sitter innevilken kunskap
de kan.och förstår vadäldreallt deframförskorna detär som ser

i arbetetkrävskunskaperVilka

ständigt underdiskuteradesbehövskunskapvilkenFrågan somom
underskö-oerfarnafrån två håll.kan FörFråganloppet studien. sesav

medicinska kunskaper.grundläggande Deoftaproblemengällerterskor
de erfarna liggerochmed hantera Förkan ha svårigheter rör.att prover

svåra dilem-gäller det oftaplan. Härproblemen på mötaattannatett
talarhurgälla ovisshetenkanexistentiell Detnatur. manomman av

berättarförestående död. Anitapatientsmed anhöriga om enenom
de ständiga dia-orkade medinte längrekvinnasvårt sjuk 40-årig som

hennesoch hon ville dö.kropp slut Menlysbehandlingama. Hennes var
varför personalen livetförtvivlade och undradetonårsbam blev tog av

månaddagardog Enderas Mamman ett senarepar senare.mamma.
deras vrede,kunde förståbad ursäkt. Anitatillbaka ochkom de om

önskanförstå patientensväl till och kundekände ocksåhon attommen
få dö.

villofta intemed AIDS-patienter,detLika svårt kan unga, somvara
talar försjukdomen. Personalende harför föräldrartala sina att omom
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förstår varför.föräldrarna skall dö och de inte Och så äratt snartsonen
de den sjukadet ofta: det svårare anhöriga svårt patien-möta änär att

dem.måste sina ord på guldvåg"ManAnna vägasäger. gentemotten.
dödsfallet åratalfall tala ilever vidare och kommer i mångaDe att om

efteråt."
viktiga yrket", betonarlukta det det i Ka-höra, känna,"Att ärse, -

erfarenheten ochlär sigdessa sinnenrin. Att öva avgenommanupp
erfarentillsammans med.arbetskamrater går Enandra personmansom

speciell lukt.körtelfeber" det mycketdetluktarkan "Här ärutropa en-
vilka behovkonsten läsaexempel påsamtalen olikaI att pa-avges

och snabbtfinna denviktentalartienten har. Sara rättaatt tonenavom
helt avgörande.akutvården dettaarbete ibedömningar. I Evas ärgöra

tillståndfråga akutdetpå patientendirektmåste ärHon ettomomse
det möjligtellerbehandlas vänta.måste är attgenast omsom

använder sigsjukvårdockså ibruk aktualiserasSinnenas avsomen
blandblind för patientenblifinns riskteknik.mycket Det atttung en

detgjorde misstagetintensivvårdsavdelningen. Karinalla påapparater
uppmärksamhenneLäkaren gjordetjöt.det gällde apparatnär somen
därför måstemaskinerna;bli fel påkanmådde bra. Detpatientenpå att

vilkenkallsvettig och grå,patientenuppmärksam på äromman vara
koppla bort allaviktigtIbland detläpparna.färg han har på är att pap-

detalla lägen gälleranvändastället sinnena. Imaskiner och iochper
älv.vända och in på sig "Detoch försökakänselsprötenanvända utatt

Karin.arbetsredskapet,"självjag sägerärär som

innehållUtbildningens

vid högskolanläraregranskadehade avslutatsförstudienNär en grupp
framgickuttryckt.undersköterskoma hade Detkunskapsbehovde som

mellan sjuk-konflikternamaterialet samtaleninsamladedet att omav
underförbörjanundersköterskor isköterskor och attstort utrymme,tog

detformuleradedeltagarnaupphöra. Enslutet studien i stort sett avav
hade vi behovstudien avslutats. "Försttid efter detså här attatt aven

yrkesgrupputvecklingen för vårför frustrationuttryck vår över un-ge
yrketsangelägnare diskutera inne-Därefter blev detder år. attsenare

konflikthär handlar det intestudien insåg vihåll och i slutet att omav
yrkesgruppema isamarbetet mellan de olikadet nödvändigautan om

vården".
de svårigheteringående dryftades ifrågaEn gruppen varannan som

kunde leda till. intekulturer vården Dettamed olika i ärmötetsom
kommerområde där patienternasjukhus ligger ipåoväntat ettett som

olika kulturer.från mängden
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kring existentiella frågoremellertid samtalenDet upptogsomvar
undersköterskan i sittständiga dilemmantiden; deden mötermesta

praktiska exempel.utifrån lång radingåendearbete diskuterades en
förstudiendiskuterades underdeutgångspunkt iMed ut-teman som

rubrikenundersköterskor underförkursplan på 10vecklades poängen
således på deltagarnasmoral".2 byggerKursplanenoch"Vårdfilosoñ

utgårutbildningenpraktiska erfarenheten. Idenreflektioner kring egna
till filosofiskknytavidaregårfrån demvi attett steg angenommen

erfaren-förståelsenkan fördjupavilkettradition,vetenskapligoch av
praktik och teoriknytahandlarkunskap. Detochheterna attomge ny

oftaemellan videmden polariseringundvikaochvarandranära som
utbildningar.exempel på iser

kunskapstraditionerPraktiska

förförnyat intresseemellertid kunnathar viår ettUnder noterasenare
Filosofenkunskapstraditioner.teoretiskapraktiska ochmellanmötet

begynnelsenordBibelns IformuleradeWittgensteinLudwig varom
ordenpåUppmärksamhetenhandlingen.begynnelsenordet till I var

språk ochmellanförhållandetriktatsställettänkande ihar detta moti
uttryckas isvårligen låter sigkunskap ettdenochhandling mot som

omfattatillvidgatskunskap har ävenordetInnebörden i attspråk.exakt
kan kallasochhandlandepraktisktsynligt iblirkunnandedet somsom

språket.exaktadetförhållande tillityst
bedrivitspraxisforskninghel delharåren20Under de senaste en

tilldenkomSkandinaviencentral. Ikunskap varitdär tyst entermen
kon-datoriseringensarbetslivsstudier kringtillbörjan knytas näraatt
ochIntelligensArtificiellforskningsområdetsekvenser. Framväxten av

grundläggande frågoraktualiseradetillämpning,dess expertsystemen,
utvecklingenförFörutsättningenkaraktär.kunskapsteoretisk av ma-av

tillerfarna,yrkesgrupperkunnatänktes attskiner ersätta ex-varsom
ochexaktkunnande såbeskriva sittkundedomare,ellerempel läkare

maskinen.på Ikunde förasformregelnskunskapen i överprecist att
yrkesmänniskor for-erfarnafrågan: Kanforskningsarbetedetta restes

uttryckas exakt,låter sigFaktakunskapernakanallt demulera men
praktiskikan visasför kunskapandra formerdetmåhända finns som

regelspråket.förhållande till det precisaihandling är tystamen som

samtligadeltagare,2 med 20uppdragsutbildning hösten 1999börjarKursen som
tvåårig 80-poängsutbildningAvsiktensjukhus.vid Huddingeanställda är att en

åren.utvecklas under deskallundersköterskor närmastefor
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användningfinna vidarekunskapkomSnart utan-atttermen tyst en
formell utbild-Sjukvårdsbiträden med kortområde.för datateknikens

kunskaperhänvisade till sinapraktisk erfarenhetlångning tystamen
arbets-derasformella beskrivningarikunde rättvisainte avgessom

fackligt-politisktibland användaskomuppgifter. såPå sätt atttermen
arbete. sådanapraktiskt Ivärderingkulturs lågaför bemöta våratt av

påkunskaputtrycketförekommithar det använtssammanhang tystatt
kunskapsteoretisktutifrånromantiserande Mendiffust och ettsätt.ett

kunskapsyftar påmed ordet.mystiskt Detnågotperspektiv det inteär
ikan visasvedertagna. Dendeuttrycksformerandrakräver änsoms

berättelser.exempel ochhjälpmedinnebördhandling eller avges en3. i arbe-problematiska situationerbeskrivningarUndersköterskomas av
berättelser.sådanajustärtet

förtrogenhetskunskapochPåståendekunskap

förpåståendekunskapibland använtshar attårUnder termen gesenare
exempel högretillförmedlas ivanligtvis ut-kunskapden somnamn

oftasystematiska kunskapergenerella,sigbildning. Det rör somom
förhållningssätt.ochriktlinjerocksåregler,beskrivas ikan ommen

påuppmärksammastudenternainriktade påUtbildningarna göraattär
gällerarbetetpraktiskadetkategorisera. Itränadeblir ilikheter; de att

förolikhetema,blicken föruppmärksammaandra krav. Denemellertid
till.läsa sigkan inteavgörande. Dettasituation,det unika i varje är man

helapraktiken iförtrogenhet medförvärvasKunskaperna engenom
Påståen-förtrogenhetskunskap.kallatsIbland har dettamångfald.dess

förutsättningarskaparföreningförtrogenhetskunskap iochdekunskap
handling.kan iför kunskap omsättassom

innebördundersköterskorochmellan läkarejämförelseEn ger en
betydandetillbyggerLäkarutbildningenkunskapsforrnerna.de olika en
de blirteoretiskt slag;kunskaper trä-inhämtarstudenternadel på att av

patientermellanpå likheternauppmärksamma trenade i t.ex.att vara
praktiskasjukdom. sitthar Iolikavisar symptom ar-sammamensom

ochsvårigheteroförutsägbarainför medemellertidställs debete mötet
situation.patients unika Detpå varjeobservantadå inför kravet att vara

krä-eftersom detför seende,annorlunda formdennatid in iövastar att
Möjlig-böckerna.läsa till ide kan sigintesinnenas närvaro somver en

avgörandedärmedarbetet blirpraktiskahandledning i detheten till av
undersköterskoma situa-ofta.försummas detta Förbetydelse. Idag är

idag har arbetatverksammademannorlunda. Mångationen ärsomav
tillutbildningknappt ettårigoch därefter gåttsjukvårdsbiträden ensom

utbildningen påtvåårigaandra har gått denmedanundersköterska,
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utbildning ärformellavårdlinje. Derasdåvarandegymnasieskolans
vård-praktiskadetiinkommittidigtdegengäld haridärmed kort,

yrkeskunnandetdet ivadutbildningsbakgrund; ärdennaMedarbetet.
känna,höra,fram "Attlyfterförstudieniundersköterskorna se,som

åter-är ettSinnenas närvaronågon.yrket",i sägerviktigadetlukta är
ikänna mötetkandevillrådighetdenärEtt annatkommande tema.

detkantillspetsatNågotanhöriga.derasochpatienterenskildamed
generellaiskoladeblir attutbildningi sin seläkarnasåuttryckas att

situationer.unikainförställssnabbtundersköterskornamedansamband
lä-kimskapsformemaolikademellanobalanshärråder -Det en

förtrogenhetskunskap,förvärvaförhandledning attbehovharkarna av
för-förpåståendekunskap attbehöversidanandraåundersköterskorna
Förarbetet.idemmötersvårigheterdeförståelse somsindjupa av

kritisktilltidkrävsdetgäller re-undersköterskor attochläkarebåde
skallerfarenheternaenskildadeförarbetet attiproblemflektion över

ieftertanketilltidpåbristDenförståelse.fördjupadtillbidrakunna
menligtinverkaridagklagar överyrkesgruppermångasåarbetet som

kvalitetsutveckling.sådanpå en abstrakta,denpåöverdriventill troframletttankestil hartids enVår
erfa-underkännandetillbidragit ett avharDenkunskapen.kontextfria

tonviktensådetuttrycka attkunnaskulleVikunskap.renhetsbaserad
aspektdennamellanbalansenmedanpåståendekunskapen,pålegathar
Dennaförsummats.harförtrogenhetskunskapenoch merkunnandeav yrkesutbildningar.sigproblematisk närmarnärblir mankunskapssyn

tilltvingarochnödvändigteorioch osspraktikmellanbalansenHär är
utbildningsfonner.existerandeproblematiseraatt

filosofiochArbetslivsforskning
humanis-både inomfrågordessakringdebattlivaktigförsNumera en

förank-minharjagEftersomforskning.samhällsvetenskapligochtisk
dettavidmigjaguppehåller om-arbetslivsforskninghumanistiskiring

insikter.värdefullamedbidragitfilosofipraktiskminstintedärråde,
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Den amerikanska filosofen Martha C Nussbaum har i sina uttolkningar
Aristoteles filosofi givit värdefulla bidrag till denav kritiska reflektio-

mellan praktikmötet och teorinen om
Kan antik, grekisk filosof Aristoteles ha något tillföraen attsom ar-

betslivet idag detJa, min erfarenhet.är Det för 2 500 år sedanvar som
grunden för vår kunskapssyn lades. Aristoteles lärare Platon utfonnade

abstrakt kunskapsidealett vi konturerna idag. Exaktän kun-som ser av
skap kom stå i motsatsställning till praktiskatt handling och den sinne-

denna kräver.närvaro kritikI detta lyfternas Aristotelesmotsom upp
mänsklig praxis till självständigt kunskapsområdeett med premis-egna

skriftenI nikomachiskaDen etiken belyser den praktiskaser. vis-som
domens villkor, finner följande inledning till utläggningman en om
karaktären på olika förtj änster:

"Eftersom den föreliggande undersökningen inte likheti med andra
företas teoretiskt intresse /.../ det nödvändigtär uppmärk-av att man

sådant har med handlingarna dvs hur skallgöraattsammar som manutföra dem".
Aristoteles, 1967 f50s.

Texterna samlade i Aristoteles skrift således inte teoretiskaär till sin
karaktär. Hans syfte inte genomföraär begreppsanalys.att I ställeten
betonar han uttryckligen praktisk visdom inte vetenskapligatt förstå-är
else eftersom den riktar sin uppmärksamhet det individuella, detmot
unika, handlingen. Här gäller intemot vetenskapliga metoder och detta
blir tydligt i hela Aristoteles tankestil. Hans filosofi för praktiskt arbete
tillhandahåller ingen teori och metod för reflekterande arbete. Det
måste, betonar han, råda enighet "att hela det gäl-om resonemang som
ler handlingarna måste uttryckas i drag och inte med exakthet."grova
Aristoteles, 1967:5

Bristen på exakthet gäller än kring de särskildamer resonemangen
fallen. Det de kärnanär i den praktiskaär kunskapen: den ägnarsom
sig det unika och inte det generella. De särskilda fallen bemästras
inte någon särskild teknik eller några givna direktiv, "utan degenom

3Det Bergenfilosofenär Kjell S Johannessen har präglat tennernasom
påståendekunskap och förtrogenhetskunskap. De finns utvecklade hansi uppsats
Tyst kunskap i Dialoger 1988. Filosofen Bengt Molander skriver inom samma
forskningstradition i boken Kunskap handling,i liksom1993, jag själv böckernai
Kunskapens former, 1991, och Läkarens yrkeskunnande, 1998. Martha Nussbaum
har skrivit lång rad böcker däribland The F ragility of Goodness, 1986,en Love s
Knowledge, 1990, The Therapy of Desire, 1994, Poetic Justice, 1995 samt
Cultivating Humanity, 1997. I svensk översättning Zagorka Zivkovic finnsav
essäsarnlingen Känslans skärpa Tankens inlevelse, 1995.
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lämparvadeftersjälvagångvarjemåstehandlande somsepersonerna
ochläkekonsteninomfalletmed vadlikhet ärtillfället, iförsig som

godaför den1967:51 IAristoteles, centrumnavigationskonsten."
iskicklighetenurskillningsförrnågan, attstårkunskapenpraktiska

förkännetecknandedragdeurskilja äruppmärksamtochsnabbt som
läkarenscentrala idetpåpekarAristoteles attsituation.särskildvarje

patien-medexempel mötetläkaren äroftaanvänderhanarbete som
medfinnas väg-kunskapernateoretiskademåste somdettaI möteten.

Lyhördhet,förmågor.andrakrävsdärutöverhjälpare,ochvisare men
be-viktigabegåvningkänslomässig ärochfantasiuppmärksamhet,

betonarkunskaperSådana är,kunskapen.praktiskadeniståndsdelar
utveckling.sinunderhåll förständigtbehövermedfödda. Dehan, inte

Skä-improvisationsfönnåga.och deraskonstnärernalärakan viHär av
kravsituationens ärunikadenföröppenhetmusikemsellerdespelarens

kunskap.praktiskalla formerförförebild aven
yrkesgrup-olikaförolikapågiltighet sättsinhartankarAristoteles

dehoppivården attfrånexempelvid minafast omhärhållerJagper.
de kun-Mångavärld.dennautanförtankar avväcka ävenkunnaskall

kun-praktikemför ärcentralaframlyfterAristotelesskaper somsom
handlaFörmåganvärld. attvetenskapensihemmahörinteskaper som

vårdperso-föravgörandesituationersvåra ärlyhört iochomdömesgillt
anhörigaoroligaochpatientersjukasvårtkommamöjligheternalens att

dessailösningarnågraerbjudakan inteVetenskapentill ossmötes.
tillbidrakunskapsornrådenhumanistiskafråninsikterkanfall. Däremot

vårdensbedömningarsvåraoftade var-förståelsen somfördjupaatt av
idagdetskulleflexibilitetimprovisationsförmågaDendag rymmer.

arbets-håll imångapåkrävsordpopulärtmedkallaskanske ett som
mellanavståndetMenkunnandetkonstnärliga nära.detliggeridaglivet

viduppgiftteaternsyrkesgrupper är stortandraochkonstnärerna -
inteunderhållningen,förståoftaarbetslivsfrågor attärkonferenser om

tid.vårfrågornasvåradeställaatt om

Avslutning
härdenförutgångspunktenutbildninghögrepåkravArbetslivets var
allaavsedd förskallverkligenkunskapsutvecklingOm varauppsatsen:

utbildningarnautformakanhur vivimåste övervägasåsamhälle,vårti
och be-förutsättningarolikaderasutifrånmänniskordenså möteratt
uteslu-studierteoretiskapåbetoningentraditionellavi denFöljerhov.

sigkännademfårellermiljöer attstudieovanafrånmänniskorviter
mindervärdiga.ochokunniga
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Här har jag uppehållit mig vid yrken hör till offentlig verksam-som
het, i lika hög grad gäller diskussionen näringslivetmen i dess helhet.
Om många människor blir arbete för teknikenutan derasatt övertar
arbetsuppgifter, så blir det desto angelägnare fråga hur utbildningaratt
kan utvecklas det möjligt förgör dem kvalificera försigsom att andra
uppgifter inom sitt område. Utbildning kan väldigt olika detut- ärse
detta vi måste betänka innan vi går med stolta deviserut kunskaps-om
samhällets företräden.

Vad med social kompetens, detta uttryck har blivit såmenas som
populärt i dagens arbetsliv. Det efterlyses verkar detsom vara som
Aristoteles kallar praktisk klokhet. detKan möjligen uttryck förvara en
förändrad kunskapssyn i samhället yrkenI inriktade påär mötensom
med människor kan detta självklart, del läkare hart.ex.synas men en
skolats in i medicinsk-vetenskaplig tankestil och patientenen ser som

sjukdom, inte älpbehövande medmänniska. harDeten vi svå-som en
idag för baraatt decennieracceptera än sedan. Ocksåettrare närpar

det gäller ledare betonas vikten sådan praktisk klokhet. Vad det gäl-av
ler för återvändaär till Aristoteles inte baraatt ochatt veta att att- -

hur. Den svåra frågan blirveta skall handla.när kräverDet prak-man
tisk klokhet.

Kan lära sig det fråganDen vill jag låta filosof,man en annan
nämligen Ludwig Wittgenstein besvara:

"Kan lära sig människokännedom Ja; några kan det. Men inteman
undervisningskurs erfarenhetutan -Kangenom en enom en an-därvid lärare avisst. Han honom då ochnan dåvara en persons gerden riktiga vinken. härSå inlärandet och utlärandetut. -Vadser-lär sig, ingen teknik; lärär sig rikti omdömen. finnsman Detman aockså regler, de bildar inget bara densystern, erfame kanmen oc

använda dem riktigt. olikhetI räkneregler.mot
Det svåraste här låta obestämdhetenär riktigtatt och oförfalskat

komma till uttryck."
Wittgenstein, 1978:264
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Del III

detVadarbetet- äriFlexibilitet
återkommande idiskuterasochefterfrågasarbetslivetÖkad iflexibilitet

gäl-dennakringdiskussionenochFlexibilitetendebatten.aktuelladen
förut-tillarbetstidochanställningsformerfrånalltområden,mångaler

denområden iallaipåin settstorthoppapersonalen attförsättningar
flexi-vaduppfattningarmångafinns omDetbedrivs.verksamhet som

innebära.bördetvadochpraktikeniinnebärbilitet
arbets-inbjuditArbetslivsdelegationenhardettabakgrundMot av

påperspektivfåFörflexibilitet. attpåsinmarknadens attparter synge
TekniskaSverigesharflexibilitet ävendiskussionensvenskaden av

EU-stater, näm-andraiflexibiliseringen trebidragskrivitAttachéer om
Italien.ochFrankrikeTyskland,ligen
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hälsafrämjararbetslivframtidaEtt som

utvecklingoch

LONILSSON,CARINA

arbets-påbristhögkonjunkturenmedförde80-taletmittenUnder enav
insiktenökadeDå attarbetsmarknaden.sektorerolika omkraft inom av

långtidssjukskrivningarbetsskador,tilllederarbetsmiljödålig somen
förochsamhälletförkostnadermedförförtidspensionering storaoch

företagen.
arbetesittregeringensocialdemokratiskaÅr intensifierade den1988

arbets-tillsattesblandarbetsmiljöer, annatdåligaundanröja enför att
syftadeparallelltutarbetadeLOmiljökommission. somprogramegna

hälsamänniskorsförbetydelsearbetsmiljönsinsiktenökatill att om
Arbetsmiljökommissionenstillväxt.ochutvecklingföretagensföroch

arbetsgiva-skärptearbetsmiljölageniblandresulterade attannatarbete
och förinsatserrehabiliterandeochförebyggandeföransvarrens

medbidrogdenochinrättadesArbetslivsfondenarbetsorganisationen.
tillämpningpraktiskfåförföretagentillmiljarder att avtotalt 10 en

föränd-genomslagökatocharbetsmiljöområdet ettinom avkunskaper
lagstiftningen.iringarna

påsatsningargjortföretagpåockså storaexempel finnsFlera som
utveck-bättreförförutsättningarskapatdärigenomocharbetsmiljön en

hårdnande90-taletsmed ihängakunnatde lättareinneburitling attsom
och åt-problemekonomiskaårtiondets storaDetkonkurrens. senaste

förintressetpåtagligt visatemellertid atthararbetslöshetföljande höga
konjunkturberoende. Närgradhögarbetsmiljöfrågor i ärocharbetslivs-

arbetet. Oronförhållandena iförintressetminskarstigerarbetslösheten
på"tystare"blivitdet hartillbidragitocksåhar attjobbetförloraför att
deintesynnerhetklaga, ivågar inteanställdaarbetsplatser. De omvåra

An-arbetsgivarna.fördyrbarTystnadenanställning. ärtillfällighar en
vågar inteinitiativkraft ochsinförlorarsigkännerställda otryggasom

idéer.föra fram nya
ökatarbetsrättförändradpåkravarbetsgivamas un-det harTrots en

ocksåharanställningsskyddetförsämringarVissatid.der avsenare
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genomförts bl.a. försämrad förtur till återanställning. Anställningsskyd-
det viktig förutsättning för de anställdaär ska våga kreativaatten vara
och på sina arbetsplatser.störreta ett ansvar

Missuppfattningen de traditionella arbetsmiljöproblemen iatt stort
lösta blir också allt vanligare. Olika undersökningarärsett visar emel-

lertid riskerarvi arbetsliv kommer medföraatt ökadatt ett attsom
belastning i arbetet och hälsorisker. De årens försämringarsenastenya

välfärden har också påverkat arbetslivet. Arbetsskadeförsäkringenav
har försämrats och minskad sjukersättning har bidragit till atten
"sjuknärvaron" ökat. Företagshälsovården försämrades för många när
statsbidragen upphörde och kollektivavtalen sades upp.

Effekten lågkonjunkturen och arbetslösheten liksom minskadav en
tillgång till företagshälsovård har inte kompenserats de skärpta kra-av

på arbetsgivaren i arbetsmiljölagen. reformeradeDen lagstiftningenven
har i stället förutsatt tillgång till företagshälsovård och avtalskomplette-
ringar. arbetsmiljörefonnerDe beslutades på 90-talet, bl.a. arbets-som
givaransvaret för internkontroll och rehabilitering, måste nu genom-

Ävenslag också alla företag ochi verksamheter. för förloraattoron
jobbet har bidragit till ökad "sjuknärvaro". kortaDe sjukskriv-en
ningarna har minskat, vilket på sikt kan bidra till sjukdomar förvär-att

Långtidssjukslcrivningarna över 60 dagar har också enligt Riks-ras.
försälcringsverket ökat kraftigt. Detta innebär kostnadsökningar med
flera miljarder samtidigt ekonomiska för rehabili-statenssom resurser
teringsinsatser minskat. yrken,vissaI exempelvis inom byggsektorn,
kan inte arbeta längre till 50-årsåldem innanän antingenman man
måste byta arbete eller förtidspensioneras. Detta oacceptabelt, bådeär

social och ekonomisk synpunkt. Det måste bli självklarhet attur en
de arbetar LO-yrke ska kunnai arbeta ända framäven till sinettsom

ålderspension.
kanskeDet viktigaste hänt arbetsplatserpå många undersom senare

år har varit olika organisationsförändringar och ökad flexi-typer av en
bilitet ifråga arbetstider, anställningsfonner Dessa organisa-om osv.
tionsförändringar sannolikt kommer fortgå framöver har till-attsom
kommit olika skäl, främst på grund strukturförändringar ochav av
rationaliseringar, ibland på grund medvetna satsningar på förbätt-av en
ring arbetsinnehåll och arbetsmiljö.av

tekniskaDen utvecklingen har i synnerhet inom industri och till-
verkning varit stark drivkraft bakom utvecklingen. framföralltMenen

emellertid krav på ökad konkurrenskraft internationellt och ökadanses
produktivitet arbetskraft,kräva flexibel både ifråga anställ-en mer om
ningsform och arbetstid. bättreEn kundanpassning eftersträvas också

kunnigare personal och flexibel arbetsorganisation.genom en mer
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hararbetstiderFlexiblanågotarbetslivet intei nytt.Flexibilitet är
skift- ochochturlistetiderfarenhetmedlemmarLO:sinte minst av;

flexibilitet.behovproduktionensuttryck förolikanattarbete är av
deltid,bl.a.formtidigare ifunnitsharanställningsforrnerVarierade av

anställnings-varieradeprojektanställningar. Menochsäsongsarbete
harprojektanställningarochbehovs-egenföretagande,former, m.m.
debedömningenochår ärunder attomfattningfått större senareen

alltökakommer att mer.

arbetsgivareKunskapslyft för

arbets-iförändringarnasnabbarealltför deförutsättningviktigEn att
anställdaför dearbetsmiljönutvecklingpositivtillledaskalivet aven

LO-enkätema visarområdet.påkunskaperharpersonalledandeär att
arbetsledandedenförbättratillbidragitharintemkontrollen inte attatt

medtill ochhararbetsmiljöområdet. Deninomkunskaperpersonalens
detta1980jämfört med är ettattförsämrats trotsskyddsombudenenligt

för deoroandemycketregler. Dettaintemkontrollens ärkrav enligt
arbetet. Enutveckling itillmöjligheternaoch förhälsaanställdas

sådanakanutvecklingennegativa atttill denorsakbidragande vara
avtalsregle-tidigareutsträckning ärmindre äniutbildningsfrågor nu

företags-bristandehartill ellertillgångsaknarföretagmångarade. Att
förändringar inteorsak tillbidragande atthälsovård genom-ävenär en

arbetsmiljön.ochanställdatill demed hänsynförs
säkerligenorganisationsförändringar kommerochRationaliserings-

fåbörnivåerolikaChefer på ettframtiden.arbetslivet ipräglaockså
rationaliserings-arbetsmiljöfrågor såoch attpersonal-kunskapslyft i

medbästagenomföras på ävenkan sättorganisationsförändringaroch
företagshälso-till dentillgånghaböranställda. Detill de ävenhänsyn

arbetsmiljöarbete.effektivtbedrivaförkrävs ettvård attsom

flexiblamednackdelarochFördelar mer

arbetstiderochanställningsformer
ochminskatsanställda ersattsfastdenharföretagmångaInom gruppen

projekt-korttidsanställda,anställda såsomtillfälligtolika typer avav
Förutsätt-egenföretagare/entreprenörer.ochpersonalinhyrdarbetare,

indivi-positivuppfattasskaflexibilitetökadförningen uratt somen
valmöjlig-påverka ochmöjlighet attfinnsdet attsynpunktdens är att

dagensgrundpåvalmöjlighetemaintefinns. Tyvärrheter är av
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arbetsmarknadsläge särskilt Få arbetstagare väljer idag korttids-stora.
vikariat, deltid och tillfällig anställning. flexibla arbetstiderExtremt i
form till exempel säsongsarbete under sommartid eller ständigt helg-av
arbete sannolikt inte frivilliga val, uttryck för tvång.är utan ettsnarare

flertaletFör innebär säkerligen tillfälliga, kortvariga anställningar de
konsekvensernanegativa flexibelt arbetsliv på grund demest ettav av

ekonomiska problem och den otrygghet de medför. Fackligt detärsom
därför viktig uppgift motverka denna utveckling verkaatt atten genom
för flexibel arbetsorganisation med mångkunniga anställda meden mer
varierade arbetsuppgifter.

flertalet det tillfälliga arbetetFör eller deltid sällan "frivilligt", detär
gäller särskilt äldre, framför allt kvinnor. Dessa vill oftast ha fastett
arbete och längre arbetstid. Många kvinnor har idag anställ-sämreen
ningstrygghet och inkomster Den tidenssämre än männen. senaste
ekonomiska svårigheter och rationaliseringar offentligainom den sek-

har till och med medfört falli vissa heltidsanställd personaltorn att av-
skedats för sedan återanställas deltidsanställd.att som

fast anställda personalen har ocksåDen ökat arbetstid.sin Förutom
det arbetslöshetsproblemet har vi således respektivestora över-ett stort
undersysselsättningsproblem. förstnämndaDet problemet främst bland

det främst kvinnor.sistnämnda bland korttidsanställningarAtt ochmän,
deltid har ökat på år sannolikt bland beroende på låg-är annatsenare
konjunkturen och sviktande ekonomi, det knappast den endaären men
förklaringen.

nuvarande arbetstidslagstiftningenDen innebär i vilkaatt stort sett
arbetstider Flexiblahelst möjliga. arbetstider i form kon-ärsom av
junkturanpassad tillämpasarbetstid också redan vissa företag ochav

dettask säsongsarbetstid. hävdarTrots många arbetsgivareäven att
arbetstidslagstiftningen likhet med lageni anställningsskydd för-om
hindrar flexibla lösningar. LO:s arbetsmiljöenkät visar önske-attmer
målen flexibla arbetstider påfallande få, och3 skaär procent,om ca
självfallet förhållandei till de varierade arbetstider redan före-ses som
kommer LO-området,inom såväl ifråga arbetstidens längdom som
förläggning. arbetsgivarna,Det inte arbetstagarna, idag driv-är ärsom
kraften bakom kraven på ökad flexibilitet i fråga arbetstiden.om

flexibelEn arbetstid varierande under dygnet eller veckan kanmer
för vissa arbetstagare önskvärd sociala skäl exempelvis påvara av
grund make/makas arbetstid, eller det kan fritidsintresseettav vara som

önskar viss arbetstidsfonn. olika skälgör Näratt man en av en mer
flexibel arbetstid ska utformas bör hänsyn till såväl de anställdas-tas
också enskilda arbetstagare produktionens behov och att ut-som-
gångspunkten alltid arbetstidens längd och förläggning inte får bliär att
så hälsorisker uppstår.extrem att
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anställningsfor-form flexiblaflexibilitet iökadskäl tillEtt av mer
ökad kundanpass-behovföretaget motiveratförkan ett avmer vara

andra mindrefinns ocksådetlagerhållning Menminskadning, m.m.
anställnings-lösareutveckling vitill denorsakerpositiva sett motnu

arbets-löner ochpersonalkostnadema i formminskaformer. Att av
minskadeför företag. Dessaskäl mångaviktigtgivaravgifter är ett

socialbidraga-kassa,för formsamhället stå iiställetkostnader får av
sjukersättning.och

eventuella svängningar iochnedgångarinplanerastället förI att
efter dettaföretagets ekonomiochefterfråganochförsäljning anpassa

och arbetstagarna.samhälletbetalasalltmervariationfår denna av
hänsyn tillbättre kunnabör ocksåtrygghetssystem attSamhällets ta

alltmer.varieraranställningsfonner

arbetsmiljönpåverkarFlexibiliteten

flexibiliteten har påökadepåverkan dendendiskuterasAlltför sällan
egenföreta-anställningsfonner,varieradearbetsmiljön. Merhälsan och

arbetsmiljöarbetet,påverkakan negativtprojektarbetegande, m.m.
Varieradeolikaoch försvåras på"diffust"blir sätt.arbetsmiljöansvaret

tilloch bidrarekonomiska otrygghetenökar denanställningsfonner
infly-fackligaöka detdärför angeläget"ekonomisk stress". Det attär

och verk-används företagianställningsfonnervilkatandet över som
samheter.

arbetstiden kan in-förläggningoregelbundenmycketochExtrem av
exempel förtillsvårigheteroch socialahälsoproblemradnebära en

Även flexibel arbetsorgani-äldre arbetstagare.ochensamföräldrar en
ökadeocharbetsuppgifter kan bidra tillvarierademed stresssation mer

kunskaper.tillräckligamedkombinerasdet inteolycksfallsrisker om
uppmärksamhet.ökadmåsteDetta ges

anknyt-med lösfärre och deanställda blirfastantaletNär en mer
arbets-efterlevnadkrävadet blir svåraredetfler innebärning attatt av

arbetsskadadjämställdhetslagstiftningen. Enarbetstids- ochmiljö-,
tillföretag har intearbetar ikontinuerligt rättegenföretagare ettsom
förhålletblir helt ocharbetsplatsen.den Detrehabilitering på ett ansvar

möjlig-också väsentligtminskarkorttidsanställningsamhället. Med en
och rehabiliteringsinsatser.arbetsmiljöinvesteringarkrävaheterna att

mycket kortasynnerhet viddeltidsarbete iofta vidocksåförsvårasDet
deltider.

och avtal inne-lagstiftninguppnåangelägetDärför detär att som
anställda.fast Omtillfälligt ochjämställer olikafattar och avgrupper

försämradeoch"social dumpning"förriskenkan uppnåsdetta inte är
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Villkor för alla anställda överhängande. harHär emellertid fram-vissa
gångar uppnåtts i avtal mellan arbetsmarknadens inom EU.parternu

Idag, och sannolikt i högre grad framtiden,i kommer omfatt-än
ningen regler arbetsmiljöområdetinom minska. En sådanatt ut-av
veckling förutsätter emellertid tillsynen förbättras och ocksåatt att
andra metoder tillämpas för upprätthålla god arbetsmiljöstandardatt en
i företagen. minst detInte angeläget skapa kanär att ett system som
bidra till höja kvaliteten i arbetsmiljön i de mindre seriösa företagen.att

En angelägen åtgärd för åstadkomma positiv utvecklingatt en av
arbetsmiljön stimulera företagen till egenkontroll arbets-är att en av
miljön. En certifiering ledningssystemen bör införas för komp-attav
lettera inte systemtillsynen eller yrkesinspektionensersätta överta- -
roll. motsvarande tillämpasEtt inom skogsbranschen. Omsystem nu
företagen årligen granskas ackrediterat certifieringsorgan fårettav
intemkontrollen ökad och bättre tillämpning. godkänd certifie-Enen
ring bör leda till någon form "arbetsmiljömärkning"även av som en
vägledning för kunder och andra i samband med anbudsförfarande

m.m.
Allt oftare läggs också olika delar företags eller kommunsettav en

eller landstings verksamhet på entreprenad. Det lägsta anbudetut är
oftast utslagsgivande för får jobbet det innebäroavsett attvem som om

Ävenarbetet utförs under dåliga arbetsmiljöförhållanden eller vissa
grundkrav arbetsmiljön därförpå bör ligga till grund för anbudsförfa-
randet.

Arbetets organisation utveckling eller utsatthet-

Hur arbetet betydelse förorganiserat individens utvecklingär är storav
och för hälsa och säkerhet i arbetet. och flexibilitetArbetsorganisation
kommer därför fortsättningsvis frågor i framtidensäven att storavara
arbetsliv. företagDe har utvecklats och ökat konkurrens-sinmestsom
förmåga de har skapat arbetsorganisation och flexibilitetär som en en
där de anställda varit delaktiga och där den inte enbart skett utifrån fö-

villkor.retagets
Arbetsmiljölagstiftningen omfattar arbetets organisation ochäven

individens utveckling i arbetet. Arbetsmiljölagens kap2 1 § ger
skyddsombuden den grund de behöver för driva arbetsorganisato-att
riska frågor, vilket de också allti högre utsträckning. Arbetetsgör orga-
nisation betydelse för ergonomiska risker, för belastningsskadorär av

olika slag högi grad för psykosociala hälsorisker,även stress,av men
utbrändhet, mobbning och olycksfallsrisker.även
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Arbetsgivarens för internkontrollen innebär arbetsmiljö-attansvar
arbetet med verksamhetenska integreras i övrigt. gällerDet även per-
sonalplanering och bemanning, något i hög grad kan påverkasom

fysisk belastning och olycksfallsrisker. angeläget ökaDet ärstress, att
arbetsgivamas kunskaper vikten bra arbetsorganisation, inteom av en

för produktiviteten också förenbart öka personalens hälsa ochatt utan
yrkesinspektionensutveckling. positivt tillsyn alltmer fåttDet är att en

inriktning arbetsorganisatoriska förhållanden. De grundläggandemot
det saknas fortfarande föreskrifterkraven finns i lagen, inom detmen

arbetsorganisatoriska området.
med lagstiftning fördet räcker inte åstadkomma förbätt-Men att

Förbättringar på detta område i hög grad beroende fackligaringar. är av
kommer brister i arbetetsinsatser. Sannolikt organisation att ettvara

under lång tid framöver grund fortsattaarbetsmiljöproblem påstort av
personalneddragningar och rationaliseringar. Minskning personalav
riskerar fortsättningsvis problem speciellt for kvinnoräven ettatt vara

ofta personalintensiva verksamheter handel,arbetar i inomsom mer
Ökade därför vidtas för förbättringvård och insatser måste avomsorg.

kvinnornas arbetsmiljö.

Grupporganisation i slimmaden mer

organisation

oftare fåttGrupporganisation/arbetsvidgning och arbetsrotation har allt
tayloristisk arbetsorganisation med ensidiga och styrda arbe-ersätta en

arbetsinnehåll har ofta kombinerats medvidgadeDetta tyvärrten. en
medföra föränd-"slimmad" bemanning vilket kan de organisatoriskaatt

effekt.ringarna får negativen
till dagens otillräckliga ekonomiskaMed hänvisning resurser

och de anställda"slimmar" arbetsgivaren organisationen tvingas in i ett
för komma tillrätta med dettahögt arbetstempo. Ett givetvissätt äratt

bemanningssituationen. lösningen alltidMen inteöver äratt attse en-
bart anställa personal. handlar möjlighet för denDet attmer om ge per-

finns arbetsplatsen kunna arbeta bättre ochsonal redan på påatt ettsom
ekonomiskt arbetsorganisatorisk fråga.Det Detsätt. är ävenmer en

finns arbetsplatser där de anställda själva fått förfogaexempel på har
den sammanlagda arbetstiden och själva lägga sina schemanöver upp

förbättrat arbetssituationen.och därigenom

6 1910113-
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Många har erfarenhet förändringarav

tillfrågadehälften de i LO:s medlemsenkät 1996Drygt attangerav
arbetsorganisationen förändrats på deras arbetsplatser. Grupparbete,

vidgade arbetsuppgifter vanliga arbetsorganisa-arbetsrotation och är
för-toriska förändringar. Många dem svarade också attav som anser

medfört förbättrad arbetsmiljö. fall harändringarna I vissa rätten
fördelning arbets-långtgående förändringar uppnåtts genom en av

fördelning ledig-ledande uppgifter, såsom visst personalansvar,ett av
arbetsinnehållet harhet, roterande gnippledarskap varieradeDetm.m.

främst ensidig ergonomisk ochförbättrat arbetsmiljön på så sätt att
psykosocial belastning minskat.

Arbetsorganisatoriska förändringar kan minska och denstressen
arbetet. det självklart alla för-psykiska belastningen i Men inteär att
förbättringar. oroande tecken ocksåändringar också betyder Ett är att

arbetsorganisatoriska förändringar alltid samord-intelönesättning och
speciellt för kvinnor.gällerDettanas.

syftade förbättringArbetslivsfondens projekt tillMånga en avav
med-Resultatet projekten har också för mångakvinnojobb.ensidiga av

förändringarhar ökat. Samtidigt har dessafört i arbetetvariationenatt
framgårpersonalneddragningar. har, vilket tydligtskett tid Deti en av

arbetstempo, färreenkätundersökningar, inneburit hårdareLO:s er-av
på övertid och i övrigt arbetstider.vid sjukdom, ökat krav sämresättare

arbetsorganisatoriska förbättring-motverkat deförändringar harDessa
positiva för de anställda. Personalminsk-konsekvensernaoch dearna

branscher ökat omfattningen ensamarbetenningen har i vissaäven av
följd. har minskatarbetet Den möj-med ökad belastning i ävensomen

arbetsplatser.rehabiliteringsinsatser på mångaligheterna till

utbildningkrävsDet mer

alltmer föränderliga arbetsliv ställer ökade kravoch framtidensDagens
anställda. grundläg-på utbildning och kompetensutveckling de Denav

och den personalutbildninggande skolutbildningen LO-gruppemasom
anställda ska hafår arbetsgivaren räcker ofta inte för deattgenom

yrkesutbildningenmöjlighet kunna utvecklas i arbetet. Redan måsteatt
vidgad yrkesrollsådana kunskaper den lägger grund förattge en en

och mångsidiga arbetsuppgifter.
förTillräcklig och återkommande utbildning krävs också att an-
utbildningska flexibel arbetsorganisation. Bristandeställda klara en

ifrågaökad och psykisk påfrestning.kan bidra till Brister ut-stress om
organisationsföränd-alltför ofta samband medbildning förekommer i
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teknik. Personliga utbildningsplanerringar och införande somav ny
därför finnas för alla anställda. ocksåkontinuerligt bör Detjusteras är

möjlighet tillbehöver rehabilitering kanangeläget denatt gessom
för klara andra arbetsuppgifter.vidareutbildning/omskolning kunnaatt

minskakan åta fler arbetsuppgifter kanpersonal sigKunnig som
inhyrd personal. visstidsanställningar ochbehovet tillfällig och Omav

ökar kan det däremot hindra utvidg-utnyttjandet entreprenörer enav
för den ordinarie personalen.arbetsuppgifter Genomning att an-av

arbetsgivaren på utbildningtillfälligt anställda slippervända satsa av
också de anställdas möjlighetminskarden personalen. Därigenomegna

vidareutvecklas i arbetet.att
den fysiska ocharbetsorganisationen kanförbättringGenom aven

få möjlighet till varie-arbetet minska. Alla kanpsykiska belastningen i
utveckling arbetet ocharbetsuppgifter innebär irande störreettsom

möjliga ochförändringar på arbetsplatseninflytande. sådanaAtt är
föränd-ökad produktivitet visar de årensdessutom leder till senaste

arbetslivarbetsplatser. flexibeltmånga Ettringsarbete på tarmer som
forförutsättninganställda och arbetsmiljönhänsyn också till de är en

samhället.välfärd och tillväxt i
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mänskligare arbetsliv förutsättningEtt en-
för och tillväxtutveckling

BREIDENSJÖ,MoNIcA TCO

människan arbetslivet bygger ocksåKunskapen i på insik-om numera
reaktioner och upplevelser resultat helhet ochärten att ettav en sam-

det sällan meningsfullt endast granska faktor detspel och iäratt att en
arbetslivetsammanhanget. präglas dessutom utvecklingDet nya enav
behov tillfrån entydiga kollektiva uppsplittrat arbetsliv därett män-

unika behov individuell karaktär. förändrarniskorna upplever Dettaav
förutsättningarna för utvecklingsarbete i arbetslivet.parternas

beskriva flexibilitet främst utifrån arbetstagarensJag har valt att ut-
aktuella siffror frångångspunkt, SCB anställnings-att presentera om

former TCO-området peka åtgärder kan före-inom påsamt att som
bygga effekter den kortsiktiga flexibiliseringennegativa och skapaav

mänskligare arbetsliv.ett

Inledning

hundra sedan flertalet människor inordnade hierar-För år i strängtvar
kiska med små möjligheter påverka arbetet ellersig i iattsystem vare
samhället. Med tiden har jämlika relationer utvecklats- enbartintemer

eftergift för kraven på jämlikhet, också resultatutan ettsom en som av
lönsamt. Utbildningstiden för för-det visat sig ungdomar haratt vara

dubblats decennier. Informationstekniken erbjuderpå några möjligheter
för alla söka information och kunskaper snabbare och enklareatt nya

tidigare. Globaliseringen innebär starkare konkurrens tidsfak-ochän
för hela tiden främstblir pådrivande ligga i kampen dentorn att om

kunskapen. organisationer bygger på ömsesidigNyasenaste som sam-
framverkan och inom tjänste- och kunskapsföretagen, därväxernytta

konkurrerar såväl uppdragen medarbetarna.man om som
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nyckelfaktorUtvecklingskompetens

kunskapanvända dennaoch förmågankunskapUtveckling attav ny
näringslivet.produceras ivärdendel deför alltstår större somaven

utbild-medfler har sigfler ocharbetsliv kräverMorgondagens att en
frågeställ-och abstraktateoretiskahanterakanning gör att mansom

föränd-hanteraförmågautveckla sinsjälv kanoch attningar att man
Verksamheter,lärande.livslångtiutvecklingskompetensringar ett-

drivkraftstarklivscykler. Enfår allt kortareoch produkterföretag
utvecklingen. Detteknologiskaden ärförhållandebakom detta är som

utveck-tekniskadenönskvärt. Takten ioftaocksåblirtekniskt möjligt
strukturerocharbetsplatserluckrararbetstakten,präglarlingen upp
förklaringprovisorisk karaktär. Enalltförefaller hadärmed merensom

hanteraskankapital intesocialtkunskapocksåtill detta är ettär att som
innebär inte enbartUtvecklingenorganisation.industrisamhälletsmed

detplatta organisationertill ärhierarkiskafrån utanförändring meren
Därmedarbetslivet.detkännetecknet påblirrörlighetensjälva nyasom

bestämd tidunderställevisst vär-utfört påarbetedet inte ettär somen
arbetet.kvaliteten ideras utan

fysiska och virtu-gällerdå detutvecklas bådeKommunikationerna
arbetetochupplösesbundenhetengeografiskaförflyttningar. Denella

for-andelplatsoberoende. Deallt varutransporternasblir tyngre avmer
elektroniskochgodslättaremedanflyttningarna transporteravtar av

accelererar.kommunikation
kommermångakaraktärdennainteförvissoarbete har utanAllt

Och där skerarbetsplats."traditionell"tillgåfortsättningeni attäven en
olika aktörer.medinteraktionochorganisationutvecklingockså aven

för mångaannorlundadelvisarbetetpåkaraktärenSamtidigt är som
lättflyk-likayrken där intepedagogiska ärocharbetar i manomsorgs-

därpersonligayrkessituation. Den ärnärvaronlättrörlig i sinochtig
vindar blåserförändringens äventjänsten. Menkvaliteten iofta själva

förändringochutvecklingochområden motpå dessa avmer
detta.exempel på"kundanpassning" är

och högrearbetsförhållandena andraställer deSammantaget nya
detplanering-Initiativförmåga,arbetslivet.individen ipåkrav av egna

samarbetsfönnåga ochutvecklingen ansvarsta-och denarbetet egna -
förkunnaockså viktigtblir gränser attsättagande blir viktiga. Det att

familjeliv.ochmellan arbetebalansskapa



SOU 1999:69 Ett mänskligare arbetsliv- förutsättning för utveckling och tillväxt 167en

Deterrninismen hämmar utvecklingen

De ovannämnda trenderna beskrivs ofta på sådant deett sätt som om
skulle fortsätta utvecklas i riktning tills ingenting finns kvarsamma av
det stabila arbetsliv präglade Sverige fram till 90-talet. Diskussio-som

behovet flexibilitet förs ofta hänsyn till människansutan attnen om av
förutsättningar och behov eller kvalitetsätter gränser i verksamhe-att

därför kräver balans mellan det teknisktterna möjliga och mänskligten
önskvärda. sådanEn determinism begränsar synfältet inför de möjlig-
heter finns i förändringen och hämmar utvecklingen.som

Det enda vi säkert kan framtiden den kommersäga bliär att attom
annorlunda. finnsDet många framtidenin i och fleravägar framtider.
Ett arbetsliv präglas mångfald och flexibilitet förändrarsom mer av
förutsättningarna för arbetets organisation också för det fackligamen
arbetet med löner och arbetsvillkor samtidigt det grundläggandesom
uppdraget motverka godtycklighet, exploatering ochatt orättvisor kvar-
står. dettaI arbete måste den fackliga utgångspunkten utveck-attvara
lingen går påverka, människor skapar i samspel ochatt samarbete,att

individens behov skall utgångspunktenatt och teknikenvara ses som
det verktyg den En rimlig avvägning mellan individensär. behov och
produktionens krav har också varit grundläggande utgångspunkt deien
svenska arbetsmarknadsrelationema under efterkrigstiden. alltI väsent-
ligt har denna utgångspunkt borgat för stabil och positiv utveckling ien

Utmaningen låta dagens flexibiliseringssträvandenstort. är bliattnu
föremål för utgångspunkt. Där vi inte.är ännusamma

Flexibilitet i det arbetslivetnya

Begreppet flexibilitet kan produktionens perspektiv, indivi-ses ur ur
dens och samhällets perspektiv. Hittills det företagen och närings-ärur
livet givit begreppet dess innebörd. Utgångspunkten har varit attsom
verksamheterna blir alltmer kundstyrda och globaliseringen skapatatt

allt hårdare konkurrens kräver ständig omställning deen som av an-
ställda. Begreppet har blivit med anpassning anpassningsynonymt av-
de anställda. handlarDet anpassning till högre arbetstakt, tillom nya
arbetsfonner, till ändrade anställningsformer, till ändrade arbets-
tidsmönster harDetta säkert lett till ökad lönsamhet på kort siktm.m.

samtidigt skapat ökad sjukfrånvaro, ökad ökad arbetsinten-stress,men
sitet och utbrändhet hos många arbetstagare, vilket går utläsaatt av
forskningsrapporter och färsk statistik. Kraven på anpassning harav
också lett till arbetsplatser, eftersom många exempeltystare visar att
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avvikandedrivahävda ellerrepressalierkan riskera attgenomman
uppfattningar.

bli-denochbåde den internaflexibiliteten, externa,praktiken harI
för kortsiktigatidsmässigtutnyttja varjesöka utrymmevit sätt attett

fysiologiska för-psykiska ochmänniskansUtifrånsyften.ekonomiska
begrän-fungera underbaraarbetsförhållandensådanakanutsättningar

siglängden visadärför iöverutnyttjande kommeroch detta attsad tid
verksamheterna.förkontraproduktivtochutvecklingshämmandebåde

inflytandekreativitet-Flexibilitet -

förutsättningunderförteckenfå positiva attskulle kunnaFlexibilitet
arbetstidervad gällervalfrihetinflytande ochfickarbetstagarna större

möjlig-arbetsuppgifter, ikombinationerförläggning, ilängd ochi av
arbetsinsatsernaarbete, i varieraochutbildningkombinera atthet att

före-ochanställningkombinerakunna egetlivscykeln, eget,startaöver
inflytande kanfårindividendärlösningarFlexiblaretagande ävenetc.

och ocksåarbetslustendärmed ökaochihoplivspusslet gårbidra till att
så-arbetsplatsen. Ipåoch arbetsgivare ettarbetstagaretilliten mellan

finnstillväxt.och Detför kreativitetdrivkrafterfrämjasklimatdant
förebildendomineradedendet intelösningarsådanaexempel på ärmen

arbetsliv.dagensi
problematikekonomiska tillväxtensnyckeln till deneftersökandetI

förformersökas demåste itillväxtdennatydligaredet alltblir att nya
männi-frigöraförmårarbetsprocesseroch dearbetsorganisation som

hela förmåga.skans

politikernaförutmaningFlexibiliteten ävenen-

personalenriskfilosofi visaviföretagens attinnebärsamhälletFör nya
i arbets-omställningenpågåendeför denkostnaderfår alltdet störreta

mellanavståndalltocksåinnebär störreFlexibiliseringenlivet. ett ar-
olikaskall matchaförsäkringssystemdeverklighet ochbetslivets som

utgångspunkt imedskapade ettomställningsbehov. Systemen är ar-
innebäroch förändringenmallheltidsanställningfastbetsliv med som

stolarna i dessamellanfallerallt flera system.att
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formermångaFlexibilitet i

indela denuttryck.många Ettarbetslivet sig sättFlexibiliteten i atttar
flexibilitet, flex-numeriskanställningsforrnerflexiblatalaär att om
flexibel arbetstidochfunktionell flexibilitetibla organisationsmönster

ande.används det följindelning iflexibilitet. Dennadynamisk

anställningsfonnerFlexibla

förfast anställdakärnahararbetsgivarnavanligareblir alltDet att en av
personalbehov tillgodosesövrigtkärnverksamhet ochsin att genom

tioårsperio-denUnderanställningar.tillfälligaformerolika senasteav
ochkontinuerligtökatanställningamatidsbegränsadehar deden om
svenskapå denfjärdesaknararbetslösaderäknar in personnu varman

helalikartad iutvecklinganställning. Dennafast ärarbetsmarknaden
Cranñelduniversitetet iundersökning gjortsenligtEuropa avsomen

arbetskraf-återfinns 13DublininstitutetEngland. Enligt procent avca
tidsbegränsade arbeten.iten

fenomenkonjunkturelltinteför detta utanMycket talar är ettatt
arbetsmarknadenutvecklingen påinslag iviktigtkommer ettatt vara

tid.överskådligunder
miljonerverksamhet. Ca 6,5ökar också sinUthymingsföretagen

personaluthyrningsñnnor inom EU. Detåranlitas varjemänniskor av
uthymingsverksamhetPersonal imiljoner.1,7dagliga genomsnittet är

sysselsättning. DettotalaEU-ländernasför 1,4stod 1996 procent av
ConfederationInternationalbranschorganisationenfrånVisar rapporten

och 60mellan 50ocksåStudien visarBusiness.Workof attTemporary
arbete.fastskulle föredrapersonalenuthyrdaden ettprocent av

omfattar idagochockså i SverigeökarUthymingsverksamheten ca
Tjänstemannaförbundet HTF.studie gjordenligt20 000 avenpersoner

Bellaagh visarochIsakssonArbetslivsinstitutetstudie frånfärskEn
bra.och mår Ingen-uthyrningsbranschen trivsanställda iflestadeatt

hälsoeffekterför negativaskulle ändetyder påting utsattaatt mervara
svaradetillfrågadedearbetsliv. 70dagensandra i procent avgrupper

arbete.stationärtville hade hellre ettatt
deltidsarbete ochoftauthyrningsbranschen haranställda iDe ärsom

högpersonalomsättningenochsåbranschen extremteftersom är ung
arbetsvillkoren.effekterlångsiktigakunskapersaknas avom



1999:69förutsättning för utveckling och tillväxt SOUmänskligare arbetsliv-170 Ett en

inom TCOUtvecklingen

fram särskilt bearbetatsamarbete med SCB tagitnyligen iTCO har
med-anställningsfonner bland TCO-förbundensbl.a.material över

eller valfrihet" TCOskriften "Anpassninglemmar. redovisas iDet
hämtad det materialet ocksåredovisad statistik1999. Nedan är somur

Jämförelsema gjorda från tilloch 1991uppdelat på kvinnor ärmän.är
1997, intenär annat anges.

TCOkvinwimmTCOøñer Andel sysselsatta inom char.Andzlsysselsatta
och 1997wslälmngsmizbn 1991och 19Waxxstäizxáxigsxelztbn1991

TiuâsbøgiámatTidsbqgränsat
:inställd:arastäida/ anstäilrhFast p

deltidmed

anställdaFait
med deltid

TidsbgräxsatTickbegrâzisa
amäliøzhamtäiida // anmäldaFast

blandanställda heltid, medan detfast påHuvuddelen ärmännenav
anställningsform. Ande-har dennadrygt 60kvinnorna är procent som
bland kvinnor blandmed deltid mycketlen fast anställda större änär

vanligare blandanställningar olika slagTidsbegränsade ärmän. av
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Andelen tidsbegränsadekvinnor bland anställningar har mellanmän.än
och ökat med drygt 3 procentenheter: för kvinnor från1991 1997 6,1

till och för från 2,0 till innebär9,4 5,2 Detmänprocent procent. en
de tidsbegränsade anställningama till omfattaotvetydig ökning attav

och tjugonde TCO-förbunden.ungefär tionde kvinna inomvar manvar
jämförelse med alla sysselsatta visar dessa har andelarEn störreatt

jobb: ungefär för kvinnor ochmed tidsbegränsade 15 lOprocent pro-
för män.cent

övertid åker .får båtHe :Itkásearbete maa kvánxâ: och månor

51m 198% PratatFun stål dninma TCO dm :jaså-suntm w
befumningax.
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de fast anställda andel de sysselsattaBland kvinnor minskar sin av un-
omfördelning bland fastder perioden. sker de anställda såDessutom en
vecka arbetar eller med jobbheltidsarbetande varje överatt tarsom

hem ökar, medan andelen heltidsarbetande inte det minskar.görsom
deltidsarbetande minskar sin andel sysselsatta. kan innebäraDe Detav

konjunkturen har förbättrats något, del de deltidsarbe-näratt, en av
Samtidigt kan det innebära kraventande får heltidsarbete. påatt att an-

och övertid ökar vid hög arbetslöshet- då detställda arbetar heltid är
lättare bli utbytt.att



arbetsliv- utveckling och tillväxt172 mänskligare förutsättning för SOU 1999:69Ett en

Progårans får kvm rå: mainår .En askar bade.in :mer ogar
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underanställda ökar perioden andel sysselsattasintidsbegränsatDe av
kvinnor ökar de ingående kategoriernaBlandTCO-medlemmar. tre

vikariema,med undantag för verkar nå sitttillfrån 1989 1997 som
ökningenklart gäller dem med "övrigamaximum 1995. Den största

ökar andel sysselsatta frånanställningar" sin detidsbegränsade som av
arbetslivetlite hurtill Vi fortfarande mycket1,1 3,4 terprocent. vet om

för denna snabbt ökandesig grupp.
tillfrån 1991 1997Bland ökar de kategoriernaingåendemän tre
möjligenanställningar"med undantag för "övriga tidsbegränsade som

tillungefär nivå 1993minskar de eller påunder åren ärsenaste samma
anställningama till 15uppgår de tidsbegränsade1997. Sammantaget ca

för befolkningen iför TCO-medlemmar liksom stort.procent -

fast anställda minskarDe

både blandandel sysselsatta någotfast anställda har minskat sinDe av
främst blandoch bland Minskningen liggerkvinnor mänmän. som

hem och för kvinnorarbeta eller med jobbjobbar heltid överutan att ta
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heltidsarbe-Samtidigt har devill arbetadeltid intei mer.somgruppen
deövertidsarbete dvs.mycketmedtande är tvungna attTCO:ama

jobboch medjobba luncherinvecka arbetadag taminst över,en per
Även deprocent.respektive 6och 5kvinnorför bådehem ökat män

för kvinnorökat åren,anställningar hartidsbegränsade övermed olika
blandmedan ökningentillfälliga jobb" mänmed "övrigafrämst de

projmedfrämst har skett i gruppen

arbetsformerFlexibla

främstkanskearbetsorganisationen""denKännetecknet på ärnya
kännetecknasdenindividuellt Menökatochdecentralisering ansvar.

ökadarbetsformermångfald ikundanpassning,också ökad samt ar-av
arbetarorganisationen. Manden ändradeberor pådelvisbetstakt, vilket

ingårkanske projektlederindividuellt och ibåde ett menmangrupp,
förvaltningen,ellerutanför företagetnätverk medsamtidigt i personer

enmansföre-driverstudier, ellerarbete ochkanske kombinerar ettman
förvärvsarbete.tidsbegränsatparallellt medtag

ökat såbilden. har inteden DetdelDistansarbete är nyaen av
regelsystemettroligen beror påvilket ärmångasnabbt atttrott,som

fortfarandebakgrund arbetsgivarnaiockså sindet haroklart. Men att
ledningsfilosofi och räddasinkontrolltänkande i är attdomineras ettav

med ökadanställdaloss devågar släppadärför inteochgreppettappa
arbetsplats.valarbetstider ochfrihet i av

faktorerdet vissaformernaflexiblade ärhurOavsett ut somsernya
ochutvecklingsmöjlighetertrygghet ochindividensföravgörandeär

utbildnings-utför. Dit hörarbetekvaliteten i detfördärmed också man
verk-ledningskvaliteten iocharbetetutvecklingsmöjligheterna ioch

samheten.
utveck-bl.a.valfrihet" redovisaseller"AnpassningI TCO-rapporten
hälftentotaltkvinnornajobbet. Bland änlingsmöjligheter i meruppger

och utvecklaslärafår möjlighet iveckadagde minst att nyttatt peren
68 procent.projektanställdablandandelenarbetet. Den ärstörsta

tidsbegränsademedprocent och övriga64vikarierkommerDämäst
tredje,ändåandelar,procent.62 Lägst änanställningar varmen mer

redo-Blanddeltidsarbetande kvinnor.ofrivilligtför männenredovisas
utvecklas och läramöjlighetandelar medhögrevisas nytt.attännu

påfått utbildningdet åretunderställdesfrågaEn senasteom man
till demhur många dagar. Serfall underarbetstid och i såbetald man

kvinnornahögreutbildning liggerfem dagarsfått änmännenminstsom
deltidsarbetande.för alla utomgrupper
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frågaEn gällde arbetsuppgifterna under det åretsenasteannan om
oförändrade förändratsvarit eller utför fler olikaså arbetsupp-att man

gifter, färre uppgifter eller arbetsuppgifterna förändrats på annatom
Bland kvinnorna hälften de fast heltidsarbetandesätt. överuppger av

med övertid deras arbetsuppgifter förändrats under året såatt senaste
Ävende fått fler olika arbetsuppgifter. bland övriga haratt grupper

fått fler olika arbetsuppgifter. bekräftar40 Detta utveck-över procent
lingen arbetsmarknadenpå i allt färre sysselsatta får alltstort att attmer

framförallt de redan tillhör den hårt utnyttjade kärnan igöra, som
arbetslivet.

det gäller frågan stöd från cheferNär tredje de harattom svarar var
för lite stöd från chefer. Bland siffrornasina högre.männen är ännu

Flexibel arbetstid

det flexibla arbetslivet också arbetstiden ofta flexibel olikaI påär sätt.
ofta genomförtseftersom flexibiliseringen parallellt med slimningMen

har flexibiliteten i arbetstid ofta lett till ökad övertidorganisationenav
betald eller obetald. medarbetare har blivitMånga utarbetade i denna-

friare förläggning arbetstidensituation. förutsätter arbetsta-En attav
arbetekompetens förhar hög i inte och fri tidgränsersättaatt attgaren

helt sammanblandas.skall
balans. medarbetareTid fråga En får tid till deinteär om somen

saker kommer hellerviktiga i livet inte kunna sitt bästa påär attsom ge
tid, personligjobbet. Familjen måste få sin utveckling och utanföri

finnasmåstejobbet måste få sin tid och det tid tänka. får bliDet inteatt
så det klickandet med datonnusen blir för hur lång tidäratt som norm

och arbetslivsaker får få liv ihop måste medarbetarnaFör attta. att
ha inflytande både utförande och arbetsti-arbetetsett över överstort
dens förläggning.

framgårI TCO-rapporten "Anpassning eller valfrihet" majo-att en
ritet har fria arbetstider flexibel arbetstid.TCO:ama eller demAvav

fast anställda med övertid bland kvinnornaarbetar 12är procentsom ca
hemma dag veckan. siffra förminst i Motsvarande 6männen ären pro-

Bland tidsbegränsat anställda siffran 13cent. män är procent.ca

Summering

Flexibiliteten i arbetslivet har utformningi 90-talets blivit sättett att
arbetskraften.överutnyttja Omorganisationer har ofta kombinerats med

minskning personalen vilket många fall lett till sjuknärvaro ochien av
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Över-anställda.tillfälligtsärskilt bland dearbetsplatserna,tystnad på
medmångaökar samtidigtanställningartillfälligaochtidsarbete som

arbetsmarkna-otryggheten påarbetebytafasta jobb inte vågar p.g.a.
samtidigtinnebär alltsåarbetar imångaverklighetden. Den som

inflytandearbetsuppgifter med lågtochdecentralisering paratansvarav
påverkar bådeAllt dettaarbetskamrater.chefer ochstödoch dåligt av

flexibilitetstänkandetkortsiktigaeffektivitet. Detochhälsa, arbetslust
längre sikt.kontraproduktivt pådirektkan vara

arbetsuppgifterfått breddningocksåharmedarbetareMånga aven
stimule-de hararbetstid ochflexibelellerockså frioch har att enanser

flexibili-påverkasfast anställdadearbetssituation. Menrande även av
förändras. Denarbetsprocessenochorganisationenseringen attgenom

dennapåverkartill ochsprider sig ocksåarbetskraftenpånya synen
ETUPP-

arbetsvillkor.ochmellan kvinnorsskillnadtydlig mänsfinnsDet en
mindrede arbetarinnebärflexibilitet för kvinnorkan attMan säga att

övertid. Flerarbetarinnebär deflexibilitet förmedanheltid, män attän
infly-medföroch dessaanställningartidsbegränsade sämrekvinnor har

och lä-till utbildningmöjligheterochutbildningtande, mindre sämre
belastningsskadorutsträckninghögre änockså idrabbasrande. De av
arbetslivet måstesituation ikvinnors äg-exempel visarDessa attmän.

uppmärksamhet.störrenas
också fröetfinnsflexibilitetenvändas.utveckling kan IdennaMen

arbetstagarnaenbartförutsätter inteutveckling. Dentill positiv atten
medarbetarnasflexibla och vågarblir mötaarbetsgivarnaävenutan mer

kvalitet iinsiktocksåkrävsDetflexibla lösningar. attbehov omenav
ef-tid förlärande arbetet,iskapaskommerverksamheten inte utanatt

lös knyt-personalen hardelalltförOmoch samarbete.tertanke stor av
utvecklinglångsiktigadess trö-försvårasverksamhetenning till genom

verksamhetensförkunskapsuppbyggnad och lågt engagemanggare
ochorganisationskapas inteutveckling. Kreativa utan enprocesser

tillit.påbyggerledning som

utmaningdagensarbetslivMorgondagens -

till delfinns detarbetsmarknadenflexiblaframväxande, stordenI
arbetsmarknadens Detmellan ärsammanfallande intressen parter.

utveck-huvudinriktningen iförlinjerfinnaönskvärt att gemensamma
ochoch kunnigökad tillväxtbehovetbakgrundlingen. Mot enavav

ledstjärnor.områdenfölj andearbetskraft kanengagerad ses som
innebär arbetetsarbetsliv.hållbart Detskapabehöver attVi ett or-

bakgrun-olika kompetenser,förutformasintensitetochganisation att
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och utvecklas itillvaraoch etnicitet skallder, åldrar, kön tasrymmas,
skall underlättasarbetslivetverksamheten. inträde ioch Ungasgenom

Flexibiliteten ska tillgo-pensionsåldem.arbeta tilloch skall kunnaman
utfonnning.arbetsprocessensindividens behov ochdose både

åstadkommaskan barakreativt arbetsliv.skapa DetVi behöver ett
har under decennierpå tillit. Vibyggerarbetsprocess somgenom en

samarbete ochhar främjatkapital Sverigesocialt ibyggt ett somupp
utveckling från organisationvidare krävsgåutveckling. För att enen

ochbyggd tillittill relation påkontrolltänkandestyrd ansvarsta-enav
gande.

flexibla, för-arbetslivet.trygghetstänkande i DetVi behöver ett nytt
trygghetarbetslivet kanorganiserade intelöständerliga och genomge

hållatill och möjligheten sinaanställningsfonnen. Rättensjälva att
skapas föruppdaterade måsteaktuella ochoch färdigheterkunskaper

Individensarbetslivet. initia-det föränderligatrygghet iindividenatt ge
främjas.utvecklingen måsteför dentiv och egnaansvar

Åtgärder
förkan heltovanstående utmaningarbakgrundMot ett nytt programav

praktikenutformas och också ibehövautvecklingarbetslivets omsättas
begränsaskommer dock förslagenarbetsmarknadens Här attparter.av
förebyggaoch inriktasarbetslivsdelegationenfråntill uppdraget attmot

arbetslivet ochflexibilisering ilångt driveneffekternade skadliga enav
utvecklingsarbetet.långsiktighet imedverka till störreen

goda rörlighetenlångsiktigt denför skapaSatsa att

smidigareskullearbetslivetdet postmodemaUtvecklingen mot om
inriktning påmedsamarbetesatsade påarbetsmarknadens attparter
samarbete måstekonkurrenskraften socialtunder Dettautveckla ansvar.

personalenfrånoch utgålångsiktigtframför allt attmervara -
förutvecklas optimaltfå reella möjligheterskakunskapsbäraren att-

på lång sikt.verksamhetkonkurrenskraftigskapadärmed kunnaatt en
bland andra förmedelblir därmedoch arbetsintensitetflexibilitetHög
förverkligandetunderlättamål.och överordnade Förförändring inte att

tid åtbörden arbetsorganisationenpraktiken ägnai parterna mernyaav
arbetsplatserna,påför tidsanvändningenförutsättningarnafrågor om

ochprojektarbetekunskaper hurplaneringskompetens samt samar-om
kvalitativt bättre.effektivare ochkan blibete i övrigt
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inför denbanortänka iiförutmaning attparternaligger nyaDet en
ochbådeinnebärakommer attattutvecklingen ungademografiska som

ocksåbehövsarbetsmarknaden. Detpåbehövas merkommeräldre att
personalbehovlösaförarbetsgivareolika att t.ex.mellansamverkanav

förrehabiliteringsinsatsemaförbättraförockså attvid arbetstoppar men
arbete.tillåtergånginförpersoner

förändrings-arbetsplatsensfrämjaocksåkaninsatsernafackligaDe
medlemmar-stödjabl.a.partssamarbete attutvecklatibehov genomett

utvecklingsmöjlighet.ochinitiativkraftegennas
avtals-möjligtdetockså attskulle görapartssamarbeteutvecklatEtt

arbetslivet.till detanpassadelösningar ärskapa nyavägen som

utbildningpåSatsa

fåochkostnadenskall bäraindividerenskildaacceptabelt attinteDet är
ställasbehöverarbetsmarknaden omsvårigheter attpersonliga genom

idimensionviktig ettblimåsteUtbildningfunktionssätt.till ennyttett
ska-måstekompetensutvecklingförtrygghetstänkande. Ett systemnytt

och kanarbetslöshetförebyggatillmedverka er-kan attbådesompas
Möjligheten ut-attsituationer.akutaiutbildningsmöjligheterbjuda

utredas.ocksåbörutbildningskontonindividuellaförveckla systemett
vaddiskrimineradeuppenbartanställda ärtidsbegränsatdeEftersom

För-fokuseras.särskiltbehovderasbörutbildningsmöjlighetergäller
kunnabörarbetsrättskommissionenblibehandlatstidigareslag asom

prövas.
flexibiliseringenochkontorsrationaliseringenpågåendedenP.g.a.

kontorsadmi-försärskilda insatser övervägasmåsteområdedettainom
omfattninglikavidtas iåtgärder storförhar attAMSnistratörer. ansvar
arbetslösa,blirisklöper attkvinnorförkvalitetmedoch somsamma

dennaföråtgärdsprogramsärskiltplanerabörAMS ettför män.som
sektoroffentligiför kvinnorochkontorsadministratörerFörgrupp.

välyrkesutbildningkvalificeradutbyggnad varariktadskulle aven
incitamentstudiefinansiellatillräckligamedkombinationlämpad. I

kompetenslyft.väsentligttillmedverkaåtgärd ettsådanskulle en
postmodemadetförledareutbildningpåsatsningbehövsDet aven
till temporärpåverkanssystemstorskaligafrånUtvecklingenarbetslivet.

människorhurinsiktermedledarekräversjälvorganisering omnya
kontrolltän-frånledningskulturenförändraförmårochfungerar som

inspiration.ochtill tillitkande
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Anpassa anställningsvillkor och arbetsmiljö

Ökad vikt bör läggas vid gällande lagar följs.att Det särskilt angelä-är
vad gäller föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsenget syftar till attsom

förebygga belastningsskador regler psykosociala frågor.samt om
Det viktigt villkorär gäller för allaatt anlitas i verk-samma som en

samhet, anställningsform, arbetstid,oavsett Gällande EU-direktivmm.
bör snabbt införlivas i svensk lag.

De utredningsförslag lagts fram distansarbetsutredningensom av
bör genomföras för främja distansarbete.snarast att

uthymingsföretagenI återfinns framför allt kvinnor, oftast med
anställningsvillkor ochsämre lägre lön de anställdaän påärsom van-

liga företag. Idag krävs det auktorisation för sälja lägenheter ochatt
hus, inte det gäller kvinnors arbetskraft.när En registrering ellermen
auktorisation bör genomföras för hjälpa aktörerna på uthyrnings-att
marknaden komma till med oseriös verksamhet.att rätta

Det ökade trycket och den höga arbetsintensiteten har lett till att
konfliktnivån stigit på många arbetsplatser. Kränkande särbehandling
har blivit förallt vanlig, vilket uppmärksammats myndighe-även av

under tid. dettaterna Inom område det särskilt viktigt medärsenare
förebyggande åtgärder, eftersom mobbning ofta skapar olösliga kon-
flikter. När kränkningen väl inträffat det viktigt deär olika regel-att

sikte på arbetstagarens rehabiliteringsystem tar drar hållsom samma
det vill arbetsmiljölag, lagensäga arbetsskadeförsälcring och arbets-om

Otydligträtten. och i vissa fall frånvaron sanktionsregler fåransvar av
inte innebära arbetstagare hamnar "mellan stolarna".att Därför bör
dessa regler med intentionenöver till stånd regelsystematt ettses

intensifierar det förebyggande arbetet hindra uppkomstenattsom av
kränkande särbehandling.
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arbetslivetiFlexibilitet

REHNSTRÖM SacoPEDER

ocharbetsmarknadenpåförhållandenahardecennietdetUnder senaste
redankanskedetriktning gör attiförändrats nuarbetsplatserna somen

fåttharMarknadskrafterna ettarbetsliv.morgondagensskönjagår att
ocharbetstagareocharbetsgivaremellanrelationenispelrumstörre
in-riskerekonomiska närmåsteindivider störrefler tatrenden är att

arbetarAntaletosäkra.ochblir ojämnabåde sompersonerkomsterna
dramatisktökatharanställningartillfälligaeller iensamföretagaresom

sysselsatta.allafjärdedelsigochårentio närmardeunder avsenaste en
arbets-den högaförklarasnaturligtviskanutvecklingendel avEn av

förbinda sigmindre benägna attarbetsgivarnagjortharlösheten som
för-Förändringenbilden.helaintedet ärtillsvidareanställningar, men
ochföretagpåberorstrukturer attbeståendeocksåorsakas sommerav

omvärldsvillkor.helttillsigmåsteverksamheter nyaanpassa
påhögvaritförändringstaktenocksåperiod harUnder samma

90-påbörjankris iekonominssvenskadenEfterarbetsplatser.många
organisationsför-ochkostnadsrationaliseringarvågsköljdetalet aven

arbetssättNyasektorn.offentligaoch dennäringslivetändringar genom
och bety-arbetsplatsernapåintroduceratsharorganisationsformeroch

gamlasinaändraförmågaanställdasde attpåställtsharkravdande
mindremedochbehovkundernaspåfokusökatMedarbetsmönster. ett

framför-längrenågondet intesåverksamhetermångaibuffertar ges
snabbahanterakunnamåsteOrganisationerarbetet.planerahållning att

Även kandetkapabilitet.ochkapacitetbåde sin omomställningar av
medförtocksåförändringarnaharsåarbetsplatsernapåproblemskapa

innehållsrikareochdetaljstyrtmindrefåttharMånga ettförbättringar.
ochbedömningar tamöjligheter göraatt egnamedarbete större egna
ned beman-kostnadsrationaliseringama pressatharSamtidigtbeslut.

arbetstempot.till trissabidragitoch attorganisationernai uppningen
ohälsaoch försjukdomarstressrelateradeförriskerna annanökarDet

arbetsvillkoren.förändrademed deförenadekan varasom
funge-effektivtförförutsättningarbetsliveti ärFlexibilitet enen

förändrasomvärldentakthögadenmarknadsekonomi. Irande som
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måste både företag och offentliga verksamheter ha förmågan och be-
redskapen sig för kunna överlevaatt och fungeraatt effektivt.anpassa
En hög dynamik både på arbetsmarknaden och i arbetslivet avgjortär

de viktigaste förutsättningarna för den svenska ekonomin skallatten av
utvecklas och ha god tillväxttakt. Det svenska samhället har åt-en
minstone tidigare visat på kunna sig till de förut-attprov anpassa nya
sättningar företag och andra Verksamheter måste kunna hantera närsom
deras omvärld förändras. Under 50- och 60-talet lyckades fackföre-
ningsrörelsen och arbetsgivarna huvudsaki vilkaöverensvara om
problem behövde lösas i samhället för företagen och verksam-attsom
heterna skulle ha bättre chanser utveckla sin konkurrenskraft.att
Strukturrationaliseringar underlättades den solidariska lönepolitikenav
och arbetskraftens rörlighet ökade med hjälp aktiv arbetsmark-av en
nadspolitik. Det skapade goda ramvillkor för näringslivet och för eko-
nomin helhet erbjöd också de anställda bättre utsikter tillsom men en
snabbare löneutveckling.

Villkoren har i grunden förändrats både för näringslivet och politi-
ken sedan dess. Metoder, tidigare effektiva, fungerar allt sämresom var
och motverkar utveckling ekonomin. Det svenska arbetslivet be-en av
finner sig i brytningsskede kräver bådeett spelregler ochattsom nya
institutioner måste utvecklas för näringslivet och andra verksam-att
heter skall de bästa förutsättningar förbättra sin produktivitetattges
och intjäningsförrnåga. De ramvillkoren måste i högre grad stimu-nya
lera människor förkovra sig, risker och vilja påatt sigta ta utma-mer
nande och ansvarsfulla arbetsuppgifter.

Drivkrafter förändrar arbetslivetsom

Förändringar på arbetsplatser och arbetsmarknaden har alltid sinnästan
upprinnelse dei omvärldsvillkor företag och andra verksam-nya som
heter tvingas ofta fleraDet och iblandmöta. är samverkande omvärlds-
faktorer ställer krav på organisationer måste bådeatt omprövasom
arbetssätt och verksamhetsfonner. företag,De arbetar på interna-som
tionella marknader och under hård konkurrens, konfronteras ofta först
med de omvärldsvillkoren och deras metoder för klaraattnya anpass-
ningen sprids sedan till det övriga näringslivet och till delar den of-av
fentliga sektorn.
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Konkurrensen

skapatproduktionsfaktorer harrörlighetenfrihandeln ochökadeDen av
företagväxande antalständigtmed trä-global ekonomi ett somnyaen

ochalla områdensnabbt påökarKonkurrensenmarknaden.der påin
kostna-grunden sinaföretag isvenskaflesta överhar detvingat att se

produktutvecklingstider. Denochleverans-kvalitet,produkternasder,
medkombinationteknologioch ikunskaputvecklingensnabba nyav

Marknadenföretagens risker.ökarkonkurrenshårdareallt pressaren
snabbtprodulctutvecklingstakt ochmycket höghålla attföretagen att en

utvecklingskostnaderderasSamtidigt,teknik.tillgodogöra sig somny
intäkternalivslängd ochekonomiskaprodukternasökar, förkortas

riskernaökademed demåstetid. Företagenkortarepåmåste intjänas
beredskaphålla högkunnaförhandlingsutrymmeförbättra sitt att en

bindadärförundvikermarknaden. Depåförändringar attinför snabba
absolut nödvändigt.vadsina ärän somresurser mer

tillrelationiunik kompetensnågonkräverinteVerksamheter som
åtagan-medför längrekapital ochbinderochaffärsidéföretagens som

detmarknaden. Påstället viaupphandlas i sättetofta ochden avyttras
bedömsinvesteringar, störreförfrigöraskan vara avsomresurser

överlevnad.konkurrenskraft ochför företagetsbetydelsestrategisk
sprida sinaocksåutvecklingskostnader försökermedFöretag stora

tidsbe-utnyttjaleverantörer. Genomanställda ochtill både attrisker
arbetskraft ellerhyra in attanställningar,gränsade att genomgenom

kompetensbehovochkapacitetföretagenskonsulter kananvända sig av
oftalåter sigUnderleverantörersnabbare. övertygasbetydligtanpassas

ochgarantierlagerhållning,förökatskallde etttaatt ansvarom
levereras deskallkomponenter närpå deutvecklingskostnader som

företa-också tilllederriskhanteringenHelaorder. attförhandlar om en
Anställda hararbetskraften.tillrelationersinadifferentierar som engen

besitterintjäningsfönnåga,företagetsförbetydelseavgörande ensom
företagenförsökerbrist på,det råderochunik kompetens storsom

anställningskontrakt. Där-och stabilaförmånligabinda hårdare genom
användasarbetskraften börjatutbytbaradenhar enemot sommer

"lösaoch flerbemanningsföretagkapacitetsregulator. Framväxten av
grund behovetibland sinarbetsmarknaden harförbindelser" på annat

arbetskraften.tudelningoch i dennariskspridning avav
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Informations- och kommunikationsteknologin
Informations- och kommunikationstekniken ICT har lagt grunden till

arbete och verksamheteratt i ökad grad kan marknadsamordnas. Det
blir lättare leda och aktiviteter viaatt marknadenstyra teknikensgenom
höga kapacitet lagra, bearbeta och kommuniceraatt information, trots

aktiviteterna kan ingå iatt mycket komplexa verksamhetsprocesser
med flera inblandade företag. Med ICT har också frihetsgradema ökat
för bryta ned den traditionella hierarkiskaatt samordningen verk-av
samheter och utveckla helt arbetssätt och organisationsforrner. Närnya
informationsresurserna i organisation kan integreras, förflyttas ochen
förtätas några ekonomiska eller tekniskautan större hinder går det att
utveckla arbetssätt och organisationsformer, för bara några årsom se-
dan ansågs omöjligt. kostnadsrationaliseringar,De de metodervara

utvecklas för förbättra produkternas kvalitet ochatt de insatsersom
för minska tiden tillgörs marknaden kommeratt kunnasom att ut-

vecklas helti banor.nya
Den flod litteratur behandlarstora det framtida arbetslivetav som

brister ofta i analys och har starka spekulativa inslag det hindrarmen
inte både marknadskraftema och teknikatt håller på lägga heltattny en

grund för villkoren arbetslivet.i förändringarDet är redanny som nu
skapar potentialer för utvecklingenstora människors produktivitet.av
Tekniken helt möjligheter föröppnar organisera arbete, såatt attnya
människans flexibilitet, fantasi, problemlösnings- och inlämingsför-
måga kan tillvara betydligt bättre tidigare.tas Den informations-än nya
och kommunikationstekniken skapar möjligheter i samhälletnya men
finns också hinder kan försvåra och fördröja utvecklingen. Detsom
gäller inte minst många de värderingar, begrepp och föreställningarav

det nuvarande arbetslivet produktsom äromger ettmen som en av
samhälle byggdes utifrån andra förutsättningar.som

Värderingarna förändras

Flera studier kan bekräfta värderingarna i det svenskaatt samhället rö-
rande på arbetet håller på förändras. Förändringenatt tydligastsynen är
i den delen befolkningen omfattar också alltfler individeryngre av men
med högre utbildning. Tendensen dessaär orienteraratt sigen grupper
alltmer ifrån de materialistiska värdestrukturer där försörjning, lön och
anställningstrygghet kommer i främsta förväntningarDerasrummet. är

riktade den mening helhet ochmot personlig utvecklingmer av som
arbetet helst skall skänka. Arbetet måste också möjlighet att uträttage
något vikt och den kompetensen skall kunna utvecklasav egna genom
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arbetetochlivsprojektetinitiativ. Detför egnastort utrymmeett egna
sittstrukturerabåde kunnapåsammanfalla. Kraven attmöjligtskall om

ökar.privatlivetmeddetförenaoch kunnaarbeteeget
med deochvärderingsförändringardessa nyaförlängningenI av

invandamångakommernäringslivetgäller ikonkurrensvillkor som
kommerhuvudet. Det att tasställas påoch begreppföreställningar att

och hurönskemål närindividuellatill manhänsyn om var,störreen
kom-det,uppfattarnormaltviarbetsplats,skall arbeta. Begreppet som
hållasintekanarbetetochPrivatlivetförändras.ellerupplösasattmer

identi-viktigarebetydligtblirprofessionenDentidigare.isär egnasom
fårorganisationenellerföretagetanställningen,medanfikationsobjekt

betydelse.mindre
kravbetydligtställas störredetkommerförhållanden attallaUnder

utvecklingförutsätterflexibilitet. Det nya ar-avarbetsgivarnaspå en
välja hursjälvfrihet ettanställde attden större ar-betsformer gersom

begränsasdeinomutförasskall av enuppdrageller sombete ramar
möjlighetenkräva attkommerFlerleveranstid. attöverenskommen

elleruppdragsverksamhetmedanställningsinkombinerakunna egen
ochinitiativförökar taattutrymmet gerföretagande. Det egnaeget

kom-denoch visautvecklabådetilltillfällen egnabra att uppmånga
anställningskontraktflexiblasådanabehovfinnsdetAtt ettpetensen. av

egenföre-växandesnabbtmycketdenbl.a. avbekräftas gruppenav
dri-deltidellerhel-på00040caSaco-federationeninom somtagare

ocksåhävdartillfrågas attdemajoritetEnföretag. stor somavegnaver
erbjuds förmöjligheterdeochfriheteni sig,utmaningen somdet nyaär

be-valtdeförskälet atthuvudsakliga attdetsig, ärförkovraatt som
verksamhet.driva egen

ankarestarkaocksåbehöverarbetslivflexibeltEtt

ökadbehovetframförtharEU-kommissionenoch enavBåde OECD
unionsländema. Detarbetsmarknaden ioch påarbetslivetiflexibilitet

snab-skallekonomi växaländernasförförutsättning attenvaraanses
arbetslösheten.den högamedtillskall komma rättadeförochbare att

handlaenbarttillreducerasföretagsnivå attpåflexibilitet omMen om
arbetskraftskostnader-minska sinaföretagenför attmöjligheterökade

ställetidetriskerarsåarbetsrätten-avregleringexempelmed till aven
OECDkonkurrensfönnåga.ochintjänings-derasförsämrasiktpåatt

elementsådanaframlyfthand haförstaborde iEU-kommissionenoch
arbets-riskkapital,innovationer,teknik,FoU, nyasamhälleti nysom
förbehövs attincitamentolikaoch dekompetensutveckling somsätt,
Givet-ochutvecklasVilja växa.skallverksamheterochindividerbåde
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vis har den arbetsmarknadens flexibilitetexterna inflytandeett över
företagens möjligheter sig till snabbaatt omvärldsförändringar.anpassa
Men det kan aldrig fullt kompensera för behovetut starktettav enga-

företageni för de anställdas förkovran och produktivitet.gemang Om
inte företagens interna arbetsmarknad fungerar så risken förär stor en
successivt minskad lojalitet till företagen. När vi företags kon-vet att
kurrenskraft förstai hand byggs produkter och produk-upp av nya
tionsprocesser kräverså det också strategiskt handhavandeett mer av
arbetskraften. De anställda måste erbjudas anställningsrätten som
skyddar dem från godtycklig behandling och de måste ha tillgång till

för kompetens- och karriärutveckling. En ökad flexibilitetprogram i
arbetslivet kan bara bidra till hela ekonomins utveckling och tillväxt om
det förstai hand stödjer företagens långsiktiga konkurrenskraft.

Anställningsrätten centralär

Anställningsrätten helt central faktorär förhållandeti mellan arbets-en
givare och arbetstagare. Ett starkt anställningsskydd uppsägning påmot
osaklig grund den stabila behövsär för underlätta ökadattrarn som en
flexibilitet på område i arbetslivet.ett Anställningsskyddetannat ökar
de anställdas vilj sig till förändringaratt och medverkar tilla anpassa att
säkerställa kompetensinvesteringar. Alltför rigida anställningsskydd
kan dock skapa trögheter i organisationerstora och på sikt undergräva
både den anställdes möjligheter försörja sig och verksamhetensatt för-
måga överleva. Anställningstidens längd,att det viktigaste kriterietsom
för individs anställningstrygghet riskerar felaktiga signaler ien att ge

dynamiskt och flexibelt arbetsliv.ett Anställningsskyddet måste i stället
kopplas hårdare till den nödvändiga kompetens arbete ochettsom en
verksamhet kräver. förutsätterDet emellertid de anställda erbjudsatt
betydligt bättre möjligheter uppgradera sina kunskaperatt och färdig-
heter i samband med tekniska och organisatoriska förändringar.

Arbetsmarknadsvärdet den egentliga tryggheten-

flexiblaDet arbetslivet ställer mycket krav på bådestörre organisatio-
och individers förmåga snabbt tillägna sigatt teknik och kun-ners ny

skap. Företagens investeringar dei anställdas utbildning och kompe-
tensutveckling kan förväntas öka och har blivit förutsättning för de-en

fortsatta existens på marknaden. Den ökade konkurrensen lederras till
kunskap och effektivareatt teknik introduceras på marknaden iny en

allt snabbare takt. Till och med företag, brukar betraktas sta-som som



arbetslivetFlexibilitet 187i1999:69SOU

svårigheterkort tid komma ikan påarbetsgivare,bila och storatrygga
detillgodogöra sigtillräckligt snabbthar förmågande inte att nyaom

rönen.
trygghet ianställde någondenanställningstid inte störrelångEn ger

denrelaterad tillställetAnställningstryggheten iomvärld.sådan ären
arbetetorganiseraförmågatill företagetsochenskildes kompetens att

effektivtpåutvecklas och utnyttjasbåde kan ettkompetensenså att
emellertidkompetensutveckling måsteochförkovranIndividerssätt.

värderas.kunna Enklassificeras förochsystematisktdokumenteras att
därförbehöver in-flexibelt arbetslivarbetsmarknad ochdynamisk ett

kvalifikationerindividersbedömningunderlättarstrument avensom
ochutbildninginvesteringarna iarbetsmarknadsvärde. Näroch deras

starkafinns detverksamheter,företag ochökarkompetensutveckling i
kvali-bedömningallmänunderlättarutvecklaskäl systematt avensom

Arbetsmarknadensbranschoiriråden.ochyrkes-olikafikationer inom
ochfastställa kriteriermedarbetetroll iviktigspelakan attparter en

bedömningar.sådanaföranvändaskan görastandards attsom
påkvalitetshöjningmedföraocksåskullesystematikökadEn en

ibedrivskompetensutvecklingsprogramochutbildnings-olika som
ochför utbildningmotivationanställdasverksamheter. Deföretag och
kanmed instrumentökaskulle dessutomkompetensutveckling som

flera beman-kvalifikationer. Debedömaochklassificera systern som
kvalifi-individersbedömaochbeskrivautvecklar förningsföretag att

bordeocheffektivasigyrkesområden har visatolikainomkationer
arbetsmarknadens bestämmerinspirationskällakunna bli parteromen

viktigasteekonominssystematisk hanteringtillför bidrasig att aven
produktionsfaktor.

Lönebildningen

stimulerareffektiva incitamentförutsätterarbetslivflexibeltEtt som
utmanandesöka tillsigförkovra sig,motivationindividers attatt mer

organisations-risker.och Nyaviljaoch investeraarbetsuppgifter taatt
bety-produktutvecklingensochICT-baserade arbetssätt storaformer,

förkonkurrenskraft, skapar störredelse för företagens utrymmeett en-
bliSkillnaden kanproduktivitet.utveckla sinindividerskilda att egen

produkterförädlingentillindividers bidragolikamellanmycket stor av
gradmåste i högreLönesättningenverksamheter.sådanaioch tjänster

och bliskillnadertill dessahänsynfalletvaritvad tidigare taän ensom
skall kunnaproduktivitetspotentialemadedrivkraft förstarkare att nya

skapasiktar påarbetsliv,dynamisktochflexibelt attutvinnas. Ett som
haföretag, måstekonkurrenskraftigaochverksamhetereffektiva en
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lönebildning dels sker lokalt, dels betydligt störreett utrymmesom ger
för belöna goda individuella insatser. förutsättning förDetatt är atten
det skall utvecklas effektivare kombinationer människors kompe-av

affärsidéer och samhällsekonomin.itens, resurser

hälsoriskema i arbetslivetDe nya

flexibla ochDet tjänsteproducerande arbetslivet utvecklar typernya av
arbetsrelaterade sjukdomar och ohälsa. ibland mycketDet komplexaär
och diffusa problem kan svåra sammankoppla med speci-attsom vara
fika faktorer arbetslivet. bakgrund till de beskrivna föränd-i Mot ovan

arbetskraftens medelålderringarna i arbetslivet och kommer stigaatt att
kraftigt finnsdet decenniet det anledning känna Sjuk-närmaste att oro.
skiivningarna har också börjat öka igen och det blir vanligare att perso-

tidigarearbetar i det åtminstone inte bedömdes risk-ner, som som vara
yrken, får allt orka med arbetet fram till pensionsåldern.svårare att

flexibla arbetslivet bli tillgång förSkall det samhället så kräveren
fråndet helt förhållningssätt arbetsgivarna dei påett nytt synen an-

behöver förbättrasställda. kunskaper vilka faktorer arbetetDeras iom
leder till människor "bränner och tillmånga sig" derasatt ut attsom

arbetsmotivation helt enkelt slocknar. gäller hanteringenDetsamma av
vilka villkorverksamheter och måste uppfylldai istress som vara ar-

skall kunna högbetet för individer mental belastning ochatt parera
effektivtkunna återhämta på värdeskapandet ochsig Detsätt.ett nya

fungeradet flexibla arbetslivet kan bara effektivt det utvecklas så-om
upprätthålla arbetsmotivationdana strukturer kan hög ochensom som

kompetensutvecklingstimulerar människors och kreativitet. På arbets-
ställas annorlundagivarna kommer det och krav för byggaatt attnya

sådana miljöer. behöver den och förrDe tillägna sig kunskapen inteom
så blir det nödvändigt företagens kompetensutveck-investeringar inär
ling och måste börja god avkastning.växer ge en

Många människor i arbetslivet har realiteten eller mycket småi inga
möjligheter kunna byta till likvärdigt finnsoch arbete. Detatt ett nytt
starka inlåsningseffekter på den svenska arbetsmarknaden bidrarsom
till ökade förrisker utslagning och arbetsrelaterad ohälsa. På de flesta
arbetsplatser finns olösta konflikter, personliga ochmotsättningar rner
eller mindre utvecklad mobbing kan förödande för desom var som
drabbas. del dessa problemEn skulle automatiskt minska med ettav
arbetsliv kraftfullt stimulerar människor förbättra kvalifi-sinaattsom
kationer, därmed underlättar för ökad rörlighet på arbetsmark-som en
naden och skapar förstatrygghet i hand utifrån den förmågansom egna
och kompetensen.
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kommentareravslutandeNågra
välsammanhållet ochuppfattaskan intearbetslivet ettflexiblaDet som

för-deaspekter påmängd olikaavspeglarbegreppdefinierat utan en
samhälletoch iekonominarbetsplatserna, ipåpågårändringar som

struktu-deochförändringardessaKonsekvensernahelhet. nyaavsom
arbetslivs-utifrånbedömasenbarttill kan inte ettupphovderer ger

organisa-förgrundläggande villkorenarbetsmiljöperspektiv. Deeller
institutionerochdemångaochförändras systemarbetetionen avav

anställningenden fastamedproduktionssättförbyggts ett somuppsom
anledningdetfinns ingenNaturligtvis attfungera.får svårare attnorm
förändringar,behövaskommerdetöverbord. Men attallt dettakasta
kombinatio-ständigtochsnabbaretill alltanpassadebättreär nyasom

skallekonomisvenskförochidéer attkompetenser, resurserner av
ochutvecklaskunna växa.
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medarbetareochför företagFlexibilitet

verkställande direk-samtal med debaserad påartikelNedanstående är
förRolf FAO,SAF: Hugert, VDförbundsgnipper inomitörema tre

VDArbetsgivareorganisation, Peter Jeppsson,Försälcringsbranschens
för ALMEGA. Detoch Göran T VD ärför TransportGruppen rogen,

exempelframförs artikeln. Dei somoch slutsatserderas åsikter som
förbundsområden.från respektivehämtaderedovisas är

Mattias WisingText:

flexibilitetVad innebärInledning:

sammanfattningsvisflexibilitetinnebär begreppetföretagenFör
itill ändrade förutsättningarsig"förmåga snabbt kunnaatt anpassa

företagandetsframgångsrikadetligger inågotverksamheten", som
företagens bästa,baraflexibilitet intehandlarSamtidigt utannatur. om

flexibelverkar påföretagDels harmedarbetarnas.även ensomom
och därmed kunnaframgångsrikablimöjlighetermarknad större att

medarbetarnaflexibilitetDels innebärarbetstillfällen.flererbjuda att
arbetsuppgifterarbetstider, sinapåverka sinamöjlighetkan få attstörre

önskemål.ochefter behovmed mera
kanarbetsmarknad så företagenflexibelVikten skapa attatt enav

tiden.också allt tydligarekrav bliromvärldensefter översiganpassa
förbättras,utvecklas och servicenprodukternakrav påKundernas att
arbetsupp-och varieradekompetensutvecklingmedarbetarnas krav på

inforrnationstekno-EU-medlemskapet,marknad,gifter, globalen mer
kraven påfaktorerexempel påspridninglogins snabba gör attär som

ökar.anpassningsförmågaföretagens
grundar sig på 1950-dagens regelsystemihågkommaVi måste att

särskilt inte2000-talets företag,tillarbetsliv. intetalets Det är anpassat
de arbets-ofta förhållandetrådertjänstesektorema. Härtill de attnya

och övrigaarbetsgivarenbättre kompetensellersökande har änsamma
kraftig utvecklingundergåttharSamhällslivetmedarbetare. även en

minstför människor, intemångaförändrade levnadsmönstermed ung-
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domar. gamla samhället medDet 8 timmars 8 timmars arbetesömn,
och 8 timmars vila för finns längre.alla inte Utvecklingensom norm
måste naturligtvis också medföra förändringar arbetstideri påsynen
och ersättningar.

grundläggande delen företagens anpassningsfönnågaDen ärmest av
de snabbt kunnamåste expandera också inskränkningargöraatt men

efter verksamhetens skiftande krav. uttryckaEtt detsätt ärannat att att
företagen kraftigamåste kunna de svängningar uppstår ochparera som

förutses.inte kunnat Arbetsrättens regler innebär eller mindresom mer
omfattande hämskor på företagens anpassningsfönnåga. Enstaka regler

måhända i andra länder, genomsnittligt har"värre" Sverigeär men mer
hinder hämmar företagens flexibilitet.utav som

kollektivavtalen finns det del för företagensOckså i hinderen an-
passningsfönnåga. avtalen finns schabloniserademånga reglerI som
inte vidare låter sig ändras eller individanpassas. förAnsvaretutan att
förbättra flexibiliteten ligger med andra 0rd hos lagstiftarensåväl som
hos arbetsmarknadens parter.

hinder för flexibilitetNedan lyfts antal i arbetslivet fram. Samti-ett
för flexibiliteten fördigt betonas vad bör ske ska öka, tillattsom gagn

företagen, och ekonomi.medarbetarna Sveriges

Arbetstider

de viktigaste frågornaFlexibla arbetstider skapaiär strävan atten av
finnsflexibelt arbetsliv. rad olika lösningar,Det kanett enmer som

ocholika för olika branscher individer.brapassa
möjligtnytänkande det nå arbetstidsförläggningarGenom är att som

debåde för företagen, anställda och kunderna. deFörär gynnsammare
anställda fördel får ökaddetta både kortsiktigt deär atten genom en
möjlighet själva förläggs ochpåverka hur arbetstiden långsiktigtatt

får ökadde trygghet till följd bättre ekonomi i verksam-attgenom av
heten.

Tillåt "arbetstidsbuketter".

Variationer i arbetstidsförläggningen kan den ordinarieske inom ar-
betstiden, där olika tillåts ha olika ordinarie arbetstider. Före-personer

och medarbetare kan på förhand komma olika arbetsti-tag överens om
der "arbetstidsbuketter"så uppstår vid företagen. förekommerDettaatt
idag på vissa håll, fortfarande motstånd grundpå regler imötermen av
lag och avtal.
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Ifrågasätt "ordinarie arbetstidbegreppet

individer med olika prefe-får färre 8-5-företag. ArbetstagareVi allt är
del fö-jobba olika mycket i olika perioder i livet.Vill EnVissarenser.

andra vill hellre arbeta påredrar jobba tidigt påbörjaatt morgonen,
sammanhanget handlar kunnaFlexibilitet det härkvällen. i attom

önskemål och företagens behov.personalens Förbådesig attnärma
inte tala kundernas.om

regler ordinarie arbetstid finns iexempel på förlegadetydligtEtt om
ifrånså detaljreglerat det utgårför bilverkstäder.avtalet Det är att att

mellan klockan och 16.30.07.12 Dessabilverkstäder ska öppnavara
verkstadsindustrin, däremot intetraditioner inomtider anpassade tillär

kunder.till bilverkstädernas

ska utföras på andra tiderkompensationstänkandet så fort arbeteSlopa
de "ordinarie".än

handlararbetstiden ocksåförläggningenEftersom variation i attomav
arbete ef-önskemål, finns det anledningingenmedarbetarnas attmöta

arbetstidbetraktas obekvämautomatik måsteklockan 18 medter som
ersättning.ska högresom ge

Lokalamed bilverkstädema.till exempletåtergåLåt överens-oss
visserligen möjliga.de fasta öppettidemafrånkommelser äravstegom

för det lokalakompensationstänkandet starkt och prislappenMen är att
krävdede avtalsförhandlingarnahög.facket medverka Iska är senaste

öppettidema för gåförändringar i de fastaförgävesarbetsgivarsidan att
facken förespråkade.arbetstidsförkortningmed på den som

så kräver.verksamhetenårsarbetstidsmått därInför

kundernas behov, mindregrundhar påvissa företag göraI attavman,
överhettade.andra tider året Genommedanunder är attavsommaren

omför-arbetstidema snabbt och enkeltkaninföra årsarbetstidsmått,ett
medarbetaren skaoch den enskildedelas efter behoven. Företaget

ska förläggas.hur arbetstidenälva kunna enas om
årsarbetstid ochglassindustrin finns reglerföravtaletI en an-om

med hänsyn tillveckoarbetstiden kan varierateckning säsongen.attom
alltfördock40-timmarsveckan,ifrånVillkoren gå äratt normen,

avvikelser. Därmedmedverkar tilllokala facketoch det ogärnastränga
hämmas flexibiliteten.

7 191016-
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Tillåt konjunkturanpassade arbetstider ändrade arbetstiderävenmen
vid akutsituationer.

årsarbetstidsmåttet konjunkturanpassa arbetstiden.En variant på är att
cykel företag, där kan förvägfinns känd i många iDet göraman uppen

eller arbetstid. företagenden anställde ska gå i måsteMennär upp ner
också kunna arbetstidema i akuta situationer, till exempel näranpassa

Återigenbrådskande stororder. bör det räcka medde får in att ar-en
kommer med berörda arbetstagare och tillbetsgivaren direkt överens
anmälningsplikt. håll dock fortfa-exempel enbart har På många detär

rande få med facket på sådant enkelt förfarande.omöjligt ettatt

få genomslag arbetstiderna.Låt kundernas behov i

viktig grund för framgång de kande flesta företagFör är atten anpassa
det gäller arbetstiderna.efter kundernas behov, Ettsig även när exem-

varsel. förhandlingarofta får uppdrag med kortpel åkerier Iär som
förgä-Transportarbetareförbundet, har arbetsgivarna sedan längemed

reglerna kring hur arbetstiden ska sche-drivit kravet luckraatt uppves
skaflexibel. Syftet företagen bättremaläggas och ärgöras attmer

åkeriema istäl-oförutsedda arbetstoppar. nuläget tvingaskunna Imöta
enbilsåkare.let ofta hyra in

exempel svårigheten få till stånd kundanpassningpåEtt annat att
90-talet försäkringsbola-finns försäkringsbranschen. början villei I av

telefonförsäljning efter klockanstordrift 17. Ibörja utnyttja genomgen
Försälcringstjänstemannaförbundet slogs dock fastkollektivavtalet med

alla andra skulle övertids-och under tiderarbetstidema 8-17,att var
heller lokaltgick inte kommakompensation Det överensattutges. om

facket för starkt.motståndet från det centralaandra tider Dettavar-
Försäk-försäkringsbolag hyrde telemarketingpersonal.ledde till inatt

dessa jobb för det facketgick alltså misteringstjänstemän attom egna
höll emot.

har reglerna luckrats något. närvarande gällerSedan dess För attupp
får förläggas mellan klockan och Mellan 8 ocharbetstiden 6 22. l7

lokalarbetsgivaren. Förläggning på andra tider kräverbestämmer en
med facket. det centrala avtaletöverenskommelse Inget isägs om er-

för jobba dessa andra tider.sättningsnivå att
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avtalensTillåt individuella val inom ram.

välja utsträckning mellan olikalåta individerna få i alternativAtt större
fastställda kollektivavtal ytterligare flexibilitet.i uppnåär sättett att

också tydligt individer välj olika lösningarErfarenheterna visar att er
exempel de avtal arbetstidsförkortningde får möjlighet. Ett ärom om

finnsrubriken "Livsarbetstid" inom processindustrin medunder som
Avtalen tillåter den anställde Välj mellanavseende på skiftarbetare. att a

arbetstidsförkortning, bibehålla arbetstidenalternativ:tre ut attatt ta
eller till pensionspremier föroch högre lön, avsättsatt attta ut pengarna

kan alltså skeden anställde ska kunna i pension något tidigare. Detta
fritt val för den anställde. Undersökningar visaralldeles attettgenom

alternativen.välj mellan dearbetstagarna jämnt treer

arbetstidsmått.Tillåt variationer i

kunskapsintensiva branscher kan ifrågasättaInte minst inom vissa man
vid och dygnsar-huvud måste bundna vecko-varför vi över taget vara

dagenåtta arbetstimmarbetstid. Vad det ärär säger att om syno-som
heltidVarför kan arbetstimmarmed heltid intenymt vara om mansex

jobbaden tiden Varför kan inteklarar beting undersitt änman merav
dagar ledigtför sedan kunna någravecka,40 timmar extraatt taper

tid skullebarakunde arbetet på inteOm vi organisera mätersättett som
det tillfrihet personligen samtidigtmånga kunna få större som vore

för företagen.gagn

Anställningsfonner

förstaanställningsformer handlar flexibilitetsfrågan igällerdetNär
olika anställningsformer, där tillsvida-hand möjlighet till typer avom

allenarådande Sedan ändratden Spanienreanställning inte är nomien.
det rigida detområdet har Sverigesina regler på närmest systemet

kungsådra, medanställningsfonner, med fast anställninggäller som en
avvikelser.endast till vissa Dettamöjlighet mönstersmärre är ett som

medarbetare.företagen, deras kunder elleregentligen varken passar



196 Flexibilitet för företag och medarbetare 1999:69SOU

Låt kundernas behov och verksamhetens krav påverka vilka typer av
anställningsformer erbjuds.som

Beroende verksamhetens och kundernas krav kan företag be-på art ett
höva tillämpa olika anställningsformer: tillsvidareanställ-typer av

visstidsanställningar, projektanställningar, vikariatningar, Ometcetera.
använda andra former tillsvidareanställning ökardet blir enklare änatt

anställa fler.flexibiliteten och företagen vågar
förblibranscher kommer tillsvidareanställning den heltI vissa att

anställningsformen, till exempel industrin. andradominerande inom I
exempel IT-branschen, utvecklingen på detbranscher, till är väg

traditionella tillsvidareanställningen består förhållet: denmotsatta
"arbetssökandes" begäran den ellermånga på den ersätts av mermen

mellanmindre "lösa förbindelser", projektanställningar och nätverk
ensamföretagare där enskilda individer erbjuder sin kompetens för att

uppgifter. viktigt sådan utveckling, totaltutföra vissa Det är att en som
arbetstillfällen, hämmas konserve-kan innebära många intesett nya av

och avtal.rande regler i lagar
hänsyn till individernas skiftande önske-också viktigtDet är att ta

fast tjänst olika saker, jobba imål. vill sitta påMånga inte utan göraen
luften hos olika arbetsgivare och vidare.projekt, ha flera bollar i så

anställningar.till tidsbegränsadeUtöka möjligheten

tidsbegränsade anställningar bestäms direkt påMöjligheterna till som
företagen och medarbetare också kunnamåste utökas. Företag måste

överenskommelser.träffa individuella
i lagen anställningsskydd,Enligt den regeln LAS, över-om omnya

anställa till femenskommen visstidsanställning, kan företagett upp
för begränsad tid, högst år. kan företagen och denDettaettpersoner

enskilde medarbetaren beslutet behöver föregåsutan attenas om, av
medbestämmandeförhandlingar med facken.

fungerarPå vissa områden den regeln ganska bra. får dockDennya
inte genomslag endast femnågot i företag, eftersomstörre personer per
företag omfattas. skulle femistället behövaDet personer ar-vara per
betsplats. På andra håll kan regeln tillämpas alls, harinte spärratsutan

facken hänvisningar till tidigare överenskommelser i kol-ut av genom
lektivavtalen. gäller bland antal industribranscher. FleraDetta annat ett
mål har drivits i arbetsdomstolen arbetsgivarna har förlorat. Före-som

kollektivavtal kan däremot tillämpa lagregelntag utan överens-om
kommen visstidsanställning färoch därmed konkurrensfördel gent-en
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alltså detta fall barakollektivavtal. Flexibilitet gäller iföretag medemot
kollektivavtalsaknarnämligen deför företag,vissa som

Kollektivavtal

tid och står itillhör på mångatankegångarKollektiva sätt svunnenen
Arbetsuppgifternatill flexibilitet.mycket för ärochmångt motsatsen

hakollektivavtalen ska nå-utveckling.ständig Omskiftande och iidag
ständigade kan hantera deomvärld, krävsspela i dennaroll attattgon

ochfortfarande i mångtkollektivavtal byggerförändringarna. Dagens
utbytbara individerförutsägbar omvärld ochdet finnsmycket på att en

mycketmed andra ord blibehöverAvtalenskyddas.behöver mersom
"attackeras".de frågor börnågraredovisasflexibla. Nedan av som

arbetare ochkollektivavtalen mellan tjänstemän.Harmonisera

ochmellan arbetare tjänste-kategoriindelningenföretagPå många är
arbetsuppgifterför dehuvud inte inochluddig över tagetmän passar

det går intekollektivavtalen i sigutföras. gräns;ska Men utgör ensom
verksam-efterjobb ochutföra arbetareslåta tjänstemän tvärtomatt

olika tillämpning be-reglerVidare finns i LAShetens behov. som ger
gäller turordningenbland vadtillhör,fackvilketroende på annatman

medbestämmandelagen, MBL,Förtroendemannalagen,vid uppsägning.
olikamellanockså barriärerför pension,liksom reglerna sätter upp

flexibelt arbetsliv.därmedhindrarkategorier och ett
likartadeinförahåll kravet påpå mångaArbetsgivarsidan driver att
Ochmedarbetaravtal.kalladesåarbetare och tjänstemän,avtal för sys-

det gåruppluckringunder trögt.ävenärtemet om

detaljerade.alltförKollektivavtalen är

medgenerellakaraktärenhög gradKollektivavtalen har i normer enav
generella regler sjuk-kan behövasdetaljerad reglering. Detalltför om

de centralanödvändigtdet intemedlön, Däremot är attsemester mera.
till denreglerar diverse tilläggtill exempelvillkorsavtaleniparterna

övertidstillägg.restids- ochberedskaps-,0b-,totala lönen, som
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Kollektivavtalen måste bli dispositiva.mer

börI övrigt avtalen präglas dispositiva, det vill det skaatt sägaav vara
möjligt från grundreglemagöra lokalaatt avtalavstegvara genom om

till exempel löner, arbetstider och andra anställningsvillkor. Bortsett
från grundtrygghetviss måste bör reglernaatt i normal-garanterasen
fallet dispositiva ända på individplanet, det vill företa-säga attvara ner

och den enskilde medarbetaren kan kommaget andraöverens om reg-
ler.

Arbetsrättens regler

För uppnå flexibilitet bör lagstiftningen högrei grad få karaktärenatt
minimireglering möjlighet på arbetsplatserna hittaattav som ger an-

passade regler. de arbetsrättsligaUtöver regler diskuteratssom ovan,
finns det flera frågor ligger lagstiftarensi händer och avgjortsom som
påverkar flexibiliteten i arbetslivet. Nedan lyfts några dem fram.av

lexibilitetenF måste ökas företagen står inför neddragningar,även när
inte turordningsreglemaminst ändras.attgenom

Inledningsvis definierades flexibilitet "förmåga snabbt kunnaattsom
tillsig ändrade förutsättningar i verksamheten". Det handlaranpassa

alltså snabbt kunna ställa sig vid både och dalar.att topparom om
Bristen på flexibilitet många gånger särskilt i de fall före-accentueras

tvingas dra då införDe står med varsel, MBL-för-tagen ett systemner.
handlingar med olika fack, turordningsdiskussioner, långa uppsäg-
ningstider och så vidare.

Ändringen i turordningsreglema diskuteras tvåattsom nu perso--
ska kunna undantas vid de minsta företagen i rikt-är rättett stegner -

ning, det för många företag kännsäven symbolhandling,om som en
eftersom regeln ska gälla företag och inte arbetsplats. Ocksåper per
andra undantag från turordningsreglema kan visserligen ske på lokal
nivå efter överenskommelse med det lokala facket, i praktiken ärmen
detta ofta intill omöjligt. Företagen fårnäst köpa sig till detta för dyra

Och ofta går facken bara med på undantag från turordningenpengar.
den eller de slutändeni måste gå inte själva med facket.iärom som

Ett problem det gäller turordningsreglemanär turord-annat är att
ningskretsama idag desamma avtalsområdena.är På vissa håll in-som
nebär det alla tjänstemän ingår i turordningskrets.att För attsamma

kvar vid neddragning ska förutom stå tillräckligt högtattvara en man,
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fort-för de jobbkvalifikationertillräckligahaturordningen,i somupp
bliekonomichef kan krävainnebärbuds. attfarande står till Det att en

Reglernaturordningen.högre ieller hon stårhanvaktmästare, uppom
arbetsuppgifterna.påistället ha bäringborde

överspelad.påMedbestämmandelagen, MBL, vissa sättär

den förutsätteröverspelad såtillvidaMedbestämmanderegleringen attär
mellan fackförhandlingarsammanträden, ividtillbeslut kommeratt

mångabeslut fram påföretagdagensiföretagsledning. Men växeroch
rimligtdetdialog. Visstfram beslut ifårintellektuella företag ärhåll,
bordedettaövergripande frågor,inflytandefacket har överettatt men

utveck-dylikt.kontaktombud eller Dehjälpmedkunna hanteras av
smidi-kännetecknasbranscherför mångagällerlingsavtal ettavsom

synsätt.gare
regeln för-situationerflexibilitet i vissahinder ärdirektEtt mot om

företagetenligt 38 § MBL. Denentreprenader sägerhandlingar attom
biltrafi-in. Inomfacken innanförhandla med entreprenör tasmåste en

och"godkända"facken listor entreprenörerkens område överupprättar
uppdrag.chans få någralistorna har ingenmed påfinnsde inte attsom

blandlistor krävsmed på dessafåska annat attföretagFör att ett vara
krav enligtallsegentligen intekollektivavtal, något är ettde ska ha som

försvinnamåsteför fackenochförhandlings- vetorättMBL. Denna

arbetsplatserFlexibla

ska befinna siggällervad närbehövsNya ävensynsätt manmanvar
utföras påarbetet skasjälvklartmindreblir alltarbete.utför sitt Det att

det såinteHärarbetsplats och ingen ärhärför avsedd annanstans.en
arbetsmark-pågamlahindraravtallagar och mönstermycket utansom

naden.
missvi-egentligendendistansarbete,talar ofta ärVi termenmenom

från idistanserad något, närsignalerarsande. Den äratt manman
kunnaskullearbete. Mansitt sägaverket attsjälva är nära eget

Flexibilitet ioch jobbet".huvudethardär"huvudkontoret görär man
Utvecklingenvanligare.bli alltkommerarbetsplatshar sin attmanvar

jobbetoftarestider,lokalhyror,grund gördrivs framåt på att manav
och så vidare.platseller på någonbostadenieffektivare annan
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utvecklingen flexiblaUppmuntra arbetsplatser.av

Flexibla arbetsplatser kommer i ökad utsträckning bli krav vidatt ett
oftarekrytering. attraktiv lösning för den anställde ochDet är sättetten
fattför företagen få i kompetens "flyttbar" till huvud-inte äratt ettsom

kontor. också för företagen minska kostnaderna.Det Detär sättett att
reflektera Intemethandelnsräcker med kring utveckling. Mycketatt

talar för den kommer fortsätta öka i accelererande takt, vilketatt att
leder till behov kostnadsminskningar:obönhörligen mellanhänderav

försvinner, lokalhyror och lager reduceras och priser pressas.
flexibla arbetsplatser hänger ihop med frågan flex-Frågan omom

ibla arbetstider. släpper på kravet medarbetarna skaOm att tvungetman
"officiell" arbetsplats det också ofta naturligt släppa påsitta på är atten

jobba mellan bestämda klockslag.kravet de ska vissa Svårighetemaatt
frågor fackligareglera sådana vissa organisationergör ärattatt

motståndare till utvecklingen; de i viss grad inflytande påtappar
allt fler jobbar hemifrån.arbetsplatserna om

ömsesidiga arbetsplatserExemplen på de vinsterna med flexibla
otaliga och de potentiella vinsterna uppenbara.börjar dock bli Inomär

finns till exempel besiktningsingenjörerförsäkringsbranschen be-som
har dessa alltsiktigar skador. glesbygden oftare kontoret i sinI egen

naturligtvis praktiskt både medarbetarens ochbostad, något är ursom
företagets synpunkt.

Lönebildning

lönen för utfört arbetebara ersättningOm inte utansom enserman
för utveckla verksamheten produktivi-instrument och ökaattettsom

arbeta med löne-lönen viktig flexibilitetsfråga. Attär äventeten, en en
resultaten ochbildningsprocess där först sedanmålen, mätersätterman

företag ochdärefter lönen, skapar mervärden för bådemångaavgör
individ vilket leder till flexibilitet.i sig

måste tillåta lönernaVi varieraratt mer.

finnsPå många håll stela lönesystem innebär hinder förännu som
flexibilitet. exempel lastbilschaufförer. Transportarbetareför-Ett rör

frågan alla lastbilschaufförerbundet driver ska ha lön och äratt samma
alla former individuella bedömningar och individuell lönesätt-emot av

betalt lastbilschaufför körning. har den bara lasterVem mest av som
Örebro medmellan och Malmö nattetid och den kör till Rysslandsom
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riskenpolisen,den ryskahanterarkronor,miljonervärda 7-8ekipage
jobbardenneförstnämnde, eftersomdenetceteraöverfallen Jo,bliatt
knap-behöverandra ersättningar. Detob-tillägg ochdärför fårochnatt

själva tyckerlastbilschaufförema inte ärsystemetatttilläggas attpast
rättvist.

individen.ochmellan företagetsamrådbör iLönesättningen avgöras

direkt kunnaskamedarbetarenenskilde göraoch denFöretaget upp om
fackmångaistället förbonuslöner att,individuella löner, etcetera, som

generelltin iplaceraskräver, alla system.ett
delöneavtal kanflexiblafungerande, nämnasvälexempel påSom

de avtalJusek ochmedharoch FAOALMEGAbådeavtal somsom
löneökningstalingaområden. Därolikapåmed Ledarnafinns anges

företagen. Dehelt tillöverlämnaslönebildningenhuvud taget utanöver
ochresultatföretagetsavtalenregleras i är attförutsättningarenda som

plane-ochlönesättningenavgörande för attskaindividens insatser vara
avtalska ske. Dessamedarbetarechef ochmellanlönesamtalochrings-

tillochlönepolitiktydlighar attarbetsgivarnakrav påställer att seren
de skaförbehövsutbildningdenfår attchefernalönesättandede som

löne-tänka:kräver attAvtalen sätt attuppgift. nyttäven ettklara sin
baraden inteDärmed skaproduktiviteten.tillkopplasmåstebildningen

möjlighetocksåkostnadspost attska utan genererasom enenses som
vinster.

tillbidrargoda.mycket DehittillsavtaldessaErfarenheterna ärav
verksam-ställakande lättaremedochiför företagenflexibilitet att om

föl-löneneftersomproduktivitetökadoch fårbehovenheten efter mer
tillocksåbidrararbetsuppgifter. Defaktiska insatsmedarbetarens änjer

påverka sinmöjligheterfår ökadeanställda attdeförflexibilitet som
och tillgoda insatsertillfår incitamentdelön, bland attannat genom

kompetensutveckling.

Kompetensutveckling
starkarealltmed dekombineratarbetslivetutvecklingensnabba iDen

medarbetar-påökade kravtillofrånkomligtlederflexibilitetpåkraven
ocksåkrävsuppgifter stän-de kunnaSka sigkompetens. ta nyaannas

kompetensutveckling.dig
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förAnsvaret kompetensutveckling delat.är

ligger företagenAnsvaret dels hos själva. Och de företag villsom vara
konkurrenskraftiga och hitta kvalificerade medarbetare måste påsatsa
kompetensutveckling. företagDe inte inser det kommer få be-attsom
kymmer och förlängningen slåsi ut.

vilarMen också på lagstiftaren. Staten borde skapaansvaret tungt
incitament för kompetensutveckling i handling, bara 0rd,inteattgenom
signalera detta angelägen fråga. Arbetsmarknadens ladeäratt parteren
i fjol fram förslag till regeringen kompetensut-ett gemensamt attom
veckling företagen borde stimulerasi med hjälp motsvarandeav en
sänkning arbetsgivaravgiften. Förslaget har återkommit i vårpropo-av
sitionen de medel för stimulansåtgärder helt otill-avsatts ärmen som
räckliga.

Slutsatser

fåFör flexibelt arbetsliv krävs tänkervi Det 2000-att ett ärattmer om.
talets arbetsliv och inte 50-talets gäller. De rigida delarnasom nu mer

arbetsrätten och kollektivavtalen behöver luckras Lagstift-av upp.
ningsmakten och arbetsmarknadens har alltså ömsesidigtparter ett an-
svar.

Decentralisering och individualisering nyckelord för hur kollek-är
tivavtalen och arbetsrätten bör utvecklas. Båda bör innehålla baraäven
det regleras centralt, demåste minsta nämnama, ettsom gemensamma

Övrigaslags grundläggande skyddsregler. rättigheter och skyldigheter
bör regleras direkt mellan företagen och medarbetarna inte med de-
fackliga på olikaorganisationerna nivåer.

Kollektivavtalen bör således präglas dispositiva regler på indi-av
vidnivå, företagen och medarbetarna har kommaatt rättautonom atten

lösningar dem båda. avtalenOm blir dispo-överens om som passar mer
sitiva detta företagenspå kommer "förmåga snabbt kunnasätt att an-

till ändrade förutsättningarsig verksamheten"i öka. Lokalaattpassa
lösningar, företagensanpassade till och medarbetarnas behovärsom
och önskemål, kommer fram. Så uppnår flexibeltvi arbets-växaatt ett
liv.
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sista stridRevirbevakamas

artikel baserad på samtal vid Landstingsförbundet,Nedanstående är ett
arbetsrättschef, Anders direktörmed Hagman,Gunnar Bergström,

sjukvårdsfrågor,arbetsgivarfrågor, direktör hälso- ochToivo Heinsoo,
förhandlingschef, Tell, enhetschef arbetslivsenheten.Ulf Perbeck, Lena

Åke OlssonText:

hälso- och sjukvården helt annorlunda vadår sedan sågFör tio änut
från de anställdas synvinkel och patienternas.den i dag, både Ingengör

föreställning den utveckling skulle ske underkunde siggöra om somen
fem årnittiotalet. kommer den tio år Ingen OmHur att ut vet.se om

säkerhet. enda sjukvårdenuttala sig med DetIngen vågar ärvet attman
sannolikt våldsamma underkommer omformas, i tempoatt somsamma

bakomdet årtionde vi har oss.
Även sjukvården förändras medarbetsplats kommer att annor-som

anställningsfonner. Allt tyder på for-ochlunda organisation attnya
omställning ökar.anställningen blir lösare, kraven på Trygg-förmerna

anställningen den kunskaphet finnas i själva ikommer inte utanatt
Redan kanoch beredd utveckla.bärare ärär att nu man sensom man av

Framför allt människor väljer kortvarigareklar tendens. gärnayngreen
fastfram stället för binda ianställningar för sig i sigprövaatt att ett

jobb.
föränd-problemen med genomgripande och snabbadeEtt storaav

efter.människor och värderingar har tendens släparingar är attatt en
längtan bakåt, till den gamla, goda och ti-uppstårDet gärna tryggaen

vetenskapliga utvecklingen och deden. snabba tekniska ochDen tröga
alltförmänniskorna, hur kan de till varandra smärtsammautananpassas

kollisioner det vården, denna mycket speciellaklarar inomHur man
bransch, prisad, förtalad alla behöver.viömsom ömsom men som

frågorna afton slutet aprilsöka på de går jag iFör att en avsvar
Stockholm för lyssnatill Landstingsförbundet på Söder i på1999 att

träffar kraftsynpunkter. antal iarbetsgivamas Jag ett personer som av
kunskap, och erfarenhet bör kunna åtminstone några rikt-överblick ge
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ningsanvisningar hälso- och sjukvården, med tonvikt detpåvartom
sistnämnda ledet, påär väg.

oundvikligt samtalet kretsar kring aktuellDet inledningsvisär att en
händelse. del håll i landet har mindre sjuksköterskorPå en grupper av
hotat med och fall verkställt- uppsägningar. ingeni vissa Det är me--

fördjupa i detaljerna eftersom konflikten kommerning sigatt att vara
historia detta läses. där finns principiellt viktigaMen vissa inslagnär

finnas skäl fasta vill försökadet kan på avläsaatt tasom om man
problemområden och tendenser i vården.

sjuksköterskorna har ända sedan fyrtiotalet tillhört deen av mer
militanta arbetslivet, bland beroende påyrkesgruppema i detannat att

bristyrke. Eftersom yrket traditionvarit så kallatett av ses som en sym-
bol för det goda och oegennyttiga har de kunnat räkna med starktett
stöd för sina krav.i den allmänna opinionen

det missnöje med lönerna utlöst konflik-allmänhet har VaritI som
har riktaunder år kommit sigprotestema att mottema, senaremen

arbetsförhållanden och arbetsorganisation. Så den här aktuellaiäven
skjutits gäller inflytandet, ellerhändelsen. fråga iEn centrumsom sna-

arbetet. Sjuksköterskoma vill habristen på inflytande i attmerrare
möjligheter påverka arbetssituationtill sin isäga större att egenom,

missnöjda vill lyssna på vadbåde och smått. ingenDe överär attstort
harde säga.att

har försjuksköterskorna tagitNu bör det i rättvisans sägas attnamn
takt med sjukvården föränd-ordentligt under år. Isig ganska attsenare

har tillkommit karriärvägar för kårenhar yrket förändrats. Detrats som
förotänkbara bara Sjuksköterskoreller mindre tio år sedan.var mer

chefer på nyckelposter, läkarna alltidnågot intesitter somnumera som
förtjustavarit över.

och kommervården sannolikt såRevirstrider pågår inom göraatt
tid. vill expandera och kastarinom överskådlig Sjuksköterskoma

Läkarna sida försvararblickar det i dag läkaruppgifter. å sinpå ärsom
uppstod distriktsskö-sitt revir. kan erinra den stridMan närom som

från läkarna. rördeterskoma viss receptförslqivning Det sigövertog
relativt läkarna rasade.mindre antal harmlösa mediciner,ettom men

Makten sjukvården har med maktenlänge varit överöver synonymt
mässkruden för och pek-receptblocket, lika symbolmättad prästensom

Även undersköterskoma vill utökapinnen för folkskolläraren. sitt revir,
uppgifter detde nafsar sjuksköterskorna hälarna. villi De överta men

sjuksköterskorna.vill inte
sker förändringar iMedan yrkesgruppema bevakar sina revir mot-

sjukvården, med ökade krav på gränsöverslcridandenriktning inomsatt
tendens avläsbarmellan olika personalkategorier. Det är ärsom re-en

kommer bli tydligare åren framåt.dan i dag och ännusom
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snabbt ochochhelst intesig, trögt utantungtAllt kommer röraatt
andra försvin-arbetsuppgifter uppstår,specialiteter,lekande. Nya nya

tidigareframtidslöfte för patienten,dettakanMan ett somsomsener.
sjuk-botamöjligheterbam. Nyaungefär attbetraktats ettgärna som

och ef-snabbaremedkommerobotligai dag attdomar ges,ansessom
metoder.fektivare

chan-anställda. Nyaför demöjlighetdetocksåkanMan ensomse
beredduppstå för denkommer ärkarriärochutvecklingtill att somser

successivtgårofta inte utanutvecklingen,Snabbheten iatt satsa. som
detta inne-Menförändringsmotor.starkkommersprångvis, att envara

vadtaktraskareåldras i änkommerkunskaperockså attbär somatt
fallet.varittidigare

arbetar ianställdeflexibilitet. DenheterpersonalenförLösningen
tillövergåsedanår förnågra annatvid spjutspetsen attfronten eller

erfarenhets- ochdärfunktionkanske tillsjukvården,arbete inom en
kommerSådan kunskaptillvara. attkanförtrogenhetskunskap tas vara

viktigaäldrede någotsektor därframtiden. Eninödvändig även ger
stiftatvingadesmedlikhet USAiolycka vibidrag. Det omenvore

arbetsmarknaden.påskydda de äldrefördiskrimineringslagar att
detpåinÅldringsvården går inteviluften, närmareiligger men

Kommunförbundet mitthuvudman:pådet liggereftersom annanen
över gatan.

enklaredet intebit:ytterligaredriver resonemangetOm voreenman
uthyrningsfirmor övertalåta privatabilligareocksåkanskeoch att spe-

Även här kanhyra inalltsåsjukvården,inomcialistfunktionema man
förebild.landet idet västerstora somse

dubbelhet, Visst,visspräglasbordetInställningen man anserrunt av
delentillnittiotaletunder ärstörstaprivatseringden ägtatt rumsom
vården.offentligaför dennyttigvaritkonkurrensenharbra. Dessutom

huvudsak kommerfortfarande isjukvården attdärframtidiMen en
anställdafinnasproducerad bör detfinansierad ochoffentligtbådevara

icke-specialisterochspecialistermellankunskapsutbytespecialister. Ett
Utanundersökningar.alladet visarbådafördel förtill parter,är stor
verk-risk förfinnssjukhusenpåarbetet attdagligadetspecialister i

samheten utarmas.
sofisti-alltmerblirvärdera kvalitetförmetodernatakt med attI att

och klinikersjukhusolikamellankonkurrensenocksåkerade kommer
andrabättre,del visar sigöka. Enområdetoffentligapå det att vara

Vänder sig. Dettapatienternaräknalättoch det vartutattärsämre
jobbbättreanställdadetrycket påöka göra ettattkommer i sin atttur

förincitamentstarkauppstårsåbetalt. Påfå bättre sättför dettaoch
förbättringar.organisatoriska
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Det går parallell med industrin, däratt finns i dag klartse en ett
medvetande sambandet mellan den insats jag enskild lön-görom som

och företagets bärlcraft, alltsåtagare min framtid arbetskraft.egen som
Den kommer få ökad spridning inomatt sjukvården, ävensynen om

inte får hårdra den likheten. Sjukvård kommer alltid finnas kvarman att
medan bilfabrik kan läggas ned eller flyttas utomlands. Deten är en
garanti för det alltid kommer finnasatt arbetsplatser föratt vård-
anställda.

Med viss erfarenhet sjukvård frågar jag patienten verk-egen om om
ligen kapabel valär i vårdapparaten.att göra Befinner sig inte hanegna
eller hon i underläge hur vrider ochett vänder påän saken. Manman

det får och dessutom gladtar och tacksamär det inteöver attman vara
det friska benet amputerades det sjuka Protester Typiskutansom
nidbild. Sanningen den patienterna blirär alltmer medvetna,att allt
kräsnare. Det gäller särskilt långtidssjuka och andra med sjuk-stort
vårdsbehov. De och friska värdesätter snabb service. Näryngre mera
fyrtiotalistema, denna och lätt fruktade generation, bör-mytomspunna
jar bli krassliga då kommer detta bli tydligare.ännuatt

Flexibilitet. Det nyckelordet för den villär sig fram-nämnasom
tidens sjukvård. Flexibilitet självai vården och flexibilitet bland de an-
ställda. Flexibilitet och individualisering. kommerDetta förändra deatt

organisationerna, både blandstora arbetsgivaretunga och löntagare. De
kommer kanske inte försvinna helt och hållet, de kommeratt intemen
alls ha den makt och det inflytande de har i dag.att Kollektivavtalen är
redan på sin magiska kraft.väg tappanu

Arbetsrätten kommer finnas kvar inte i den form den haratt imen
dag, kollektiv angelägenhet. ställetI kommer de rättsligasom en reg-
lema på arbetsmarknaden fasta på den enskilde. hansDet elleratt ta är
hennes kommer i förstarätt inte kollektivets. Kanskerummet, ärsom
det inte enbart godo åderlåta de kollektivaatt systemen, ut-av men
vecklingen... Framtidsoptimismen uppblandad med skepsis.gnuttaen

Utvecklingens drivkrafter går det inte mycket åt.göraatt
Den direkta överenskommelsen mellan den enskilde arbetsgivaren

och den enskilde anställde, får heltöga betydelseöga,mot änen annan
den har i dag. Och överdomare kan denna gåtfullasortssom en man se
marknad. Tillgång och efterfrågan kommer i utsträckningstor att styra
den enskildes rättsliga ställning. Poängvärdering mellan grupper som
instrument for lönesättning det behandlades i det uppmärksam-som-
made så kallade bammorskemålet i arbetsdomstolen- kommer strax att
betraktas från gammalt detrester inte detett redansystem, görsom om

En stark skyddslagstiftning kommer under alla omständigheternu. att
behövas för den enskilde löntagaren fackets reduceras.när
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villinteflexibilitet Somvill haintemed demhändervadMen som
baraallt intebestårArbetsmarknadenindividualiserade trotsbli av

däm-någonalla olika,vi sägermåste ärelitrnänniskor. Vi attacceptera
pat.

till denbakåt,saknad blickarmedanställdadetfinnsOch visst som
arbe-orubblig ochtillarbetsplatsenfasta,reglernatid på när synesvar

korkenarbetsliv.helt Närunder stegdetsammaungefär ett somtet man
Tjänsteålderbefordran.ochlöner ettgälldedetbådei när varvattnet,

detochdet långsamt tryggt.Ofta gick trögt,guldkantat varmenpapper.
ak-Återigen sjuksköterskomastillknytalämpligtdetkan att anvara

illustre-det.bara Denintelöner,handladetion. Den sagt menomsom
kanskeellerarbetsorganisation,ochmellan lönersambandetrade också

vården.förnyelse iochtraditionmellansnarare
verksam-offentligarbetar inommed de flestalikhetI somgrupper

präglasbakom sig näs-historiasjuksköterskornahet har av ensomen
harlönerfrågaalla för Ialla,förkollektivism. En omen.tan extrem

alla.lön förlikaarbete,för likalönlikabara utanvarit intekravet ofta
här.berörasde ska intetill det,orsakerfinnsDet men

detåttiotalet brötslutetträffades ilöneavtalcentralaDet uppavsom
tjänsteår.antalbaserade pålöneökningarmedtariffsystemetgamla

sjuksköterske-ocksåpådrivareLandstingsförbundet snart varmenvar
medfackförbund, påandra noterna.ochVårdförbundetfacket, även

arbets-ochombudsmänsammanhang lågfackligavanligt isåSom
gälldedetlöntagarenden vanligeföre närgivardirektörer nyaett steg

bland den "tystasjälvklarlikaintelönesättningenDen friaidéer. var
ocksåhärSannolikt fannsförhandlama.blandopinionen" gene-ensom

innebärakundefördelar detvilkaklararerationsfråga, sågde nyayngre
äldre.deän

aktionsjuksköterskomasutmålalättköptalltförDet att somvore
detocksåinslagende motsatsen,fannskonservativ. Visst ensommen

arbets-missnöje";"förväntningamas ävenförkalladepolitiker gåntgen
sakta.förgårutvecklingen. Detkraften iunderskattathadegivarna

dentankarna ideeffekteromedelbarainte någraMan egnanyaavser
och ökar sinsliterochsjuksköterskaDenarbetssituationen. gnorsom

chefen.löneökninghon begärför döva närtalar öronkompetens av
villkommunikationsproblemglapp,finnsNågonstans ettett manom

kanske dettill. Eller såpåmodernt, täppasattuttrycka sig väntarsom
lönepottenkvar imedtillräckligtfinnsbanalt det intesåär att pengar

nöd-depåslagelleringångslönenhöjaföråteftersom de gått att ge
allakvarfinnsrealiteternaekonomiskadeTyvändiga spjutspetsama.

tillförändringar trots.
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Över hälften alla anställda inom hålso- och sjukvården har hög-av
skolekompetens, inget område kan uppvisa något liknande ochannat
den siffran kommer öka ytterligare.att

Samma dag detta samtal läser jag i tidningenäger attsom rum
Omvårdnadsprogrammet i Stockholms gymnasieskolor har den lägsta
intagningspoängen alla vid sidan livsmedelsprogrammet. Lands-av av
tingsförbundet detta bekymmer för framtiden. Hurett stortser som
ökar attraktionskraften vårdeni så den lockar människorattman unga
Det finns inget enkelt det framför allt arbets-ettsvar, men man ser som
givarproblem. betydligtLäget ljusare det gäller rekryteringennärutser

Äventill vårdutbildningen på högskolan, för allt fler intag-grupper. om
ningskraven minskat förnågot sjuksköterskorna.

kommerVi tillbaka till revirtänkandet. Yrkesgmppema slår vakt om
sitt utbildningsprivilegium, det ordet kan användas.eget Omvård-om
nadsprogrammet borde leda till högskolekompetens, där finns detmen
hinder i Vidareutbildningen borde också mycket flexib-vägen. ges en
lare inriktning, där inte bara teoretiska kunskaper kvalificerar ävenutan
praktisk erfarenhet. harDet utvecklats praxis på utbildningsområdeten

den vill vidareutbilda sig måstesäger, ha vissa kurser förattsom som
komma in på viss utbildning, vadatt i övrigt lärt sig.oavsetten man

obehöriga.Inga Revirerna bevakar sina intressen. Ingen nämnd, ingen
glömd.

Frågan har ekonomisk innebörd. Hälso- och sjukvården kan inte ex-
pandera särskilt mycket framtiden,i till antalet anställda.om man ser

finnsDet nyanställningsbehovet kommergräns även atten om vara
de åren på grund pensionsavgångama.stort närmaste Lösningenav

heter inte flexibilitet inom organisationen. klartext deoväntat I att
strikta kategorigränserna luckras på arbetsplatserna och utförupp man
arbetsuppgifter tradition legat någonsom av annan.

I tycks arbetsgivama, åtminstone destort sitter påsett toppen,som
framtiden med tillförsikt.viss Duktiga människor kommer iävense an

fortsättningen söka sig till vården för arbeta, måsteatt att men man
räkna med hård konkurrens de bästa från andra attraktiva bran-om
scher. Ingångslönen kommer inte spela så roll den gjort,att stor som
däremot kommer karriärmöjlighetema viktiga, möjlighetenatt attvara
på lite sikt skaffa sig hög lön. arbetslivetRättvisa i blir frågaen en om
olikhet, inte likhet. Det låter obekväm tanke i tidom som en en som
präglas politiska strider på arbetsrättens område och handlarav som
just rättvisa på det gamla sättet.om

Synsättet den anställde till arbetet och arbetsplatsenatt anpassa
kommer och kanske helt försvinna. stället måsteatt tonas I arbets-ner
givaren på helt tidigare till arbetsplatsensättett annat än attse anpassas
till den anställdes kompetens, behov och önskningar.
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nyckelord för denvilja. Treskicklighet, ensom serengagemang,
patien-framtidsrike blirdettakung iOchvården.iarbetaframtid i att

övertvingaskommer störrehoneller ta etthan att ansvaräventen, om
pedagogiskskyldigheter. Enockså storRättigheterhälsa.sin menegen

dör-med foten iskraparochredanstårpatientenvården;uppgift väntar

ren.
finnamåstevivärldarbästai den ävenvi leversanning,I ossomav

fem år.år. Ellertiosighur livetingentingi vi tervet omensatt omom
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ochflexibilitetFransk

kompetensutveckling

innebärabörjatunder 1999Frankrikehar iarbetslivet""Flexibilitet i
ledig-för i längreövertidårsarbetstid, därperiodiserad utatt tassparas

Förändringenövertidskostnader.minskar sinadär företagenhet och
från 39arbetstiden sänkslagstadgademed densambandinförs i att

veckan.itill timmarveckan 35itimmar
välutbil-redanför dekompetensutveckling högtill ärMöjligheter

understrykahar börjatstorföretagenyrkesgruppema,franskadade men
har in-Myndigheternabaspersonalen.vidareutbildavikten ävenattav

utveckla deförlärlingsutbildningarochungdomsplatser attfört ungas
anställningar.till fastachanserdemoch förkompetens störreatt ge

timmarsveckanFlexibilitet 35-

arbetsmark-påökad flexibilitetkrävdeföretagenfranskaEftersom de
befolkningensamtidigtårsarbetstider,tillmöjlighetfrämstnaden, som

majsocialistregering iFrankrikesbeslötarbetstillfällenflerkrävde
till tim-35arbetstiden från 39 timmarlagstadgadesänka den1998 att
januari ården förstaoch medgälla frånbörjarveckan. Lagenimar

föroch med år 2002och frånanställdatiomed flerföretagför än2000
ska skapa35-timmarsveckansigförväntarRegeringenföretag. attalla

förväntade000under 1999 av 174arbetstillfällen22 000 nyanya
000av 285under år 2000och 000115totalt settarbetstillfällen

totalt.
harföre år 2000arbetstidenreduceraför företagincitamentSom att

till företagstödetstatligabidrag.statligt Detinförtregeringen ett ges
avskedaundvikernyanställer ellerarbetstiden 2 attsänker1som
anställ-två årsnyanställda minstde3personalvarslad garanterarsamt

arbetstids-tabell Vidfemårsperiod,underStödetning. enseenges
ochårkronorförsta året ll 700på tiosänkning procent perperges

mins-nyanställd. Stödetarbetstid,reduceradtättanställd samt persom
kro-till 6 500uppgåför slutligenårkronormed 300kar sedan 1 attper
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För erhålla det statliga bidraget företagetmåste nyrekryteraatt mednor.
minst procent.sex

företagFör reducerar arbetstiden med hela 15 och ökarprocentsom
personalstyrkan med minst nio 16 900 kronor det förstaprocent ges
året. Bidraget sänks liksom med l 300 lcronor år ochovan per per an-
ställd för det femte året uppgå till ll 700 kronor.att

Tabell l Valuta i SEK
Är År År År Å1 2 3 4 5r

-Arbetstidssänkning 1l 700 10 400 9 100 8007 6 500
med 10 %
-Nyanställningar med
6 %
-Arbetstidssänkning 16 900 15 600 14 300 13 000 11 700
med 15 %
-Nyanställningar med
9 %

företagFör väljer sänka arbetstiden till 35 timmar veckaattsom per
statligt stöd ställs inga nyanställningslcrav. Juridiskt finnsutan det

ingenting hindrar företagen fortsätta arbeta 39 timmar veckan.iattsom
Incitamenten för arbetstidssänkning helt finansiella, då företagenären

skyldiga betala övertidsersättning förär timmar den lagstad-att över
gade arbetstiden. har lämnatRegeringen hur sänkningen skaöppet
till. Det till företagvarje eller branschorganisation förhandlaär attupp

detta tillsammans med respektive fackföreningar.om
Exempel på använda flexibla arbetstidsmodeller i Frankrike är;
Periodiserad årsarbetstid och införande arbetstidskonto. Arbets-av

tiden fördelas ojämnt året följande exempelvis Fördelenöver säsong.
för företaget uppenbar och de anställda förvägi ungefär hurär vet
arbetsschemat kommer och kan planera därefter. Arbetstids-att utse
kontot, där övertiden för sedan i längre ledighet,att tas utsparas an-
vänds ofta företagi vill minska övertidskostnader.som

Fyradagarsvecka. populärt blandDetta tjänstemän arbets-är vars
uppgifter tillåterinte periodiserad årsarbetstid. förlängdDeten ger en
helgledighet ökar knappast flexibiliteten för företaget för att ut-men
nyttja de naturliga svängningarna i efterfrågan.

Individuella deltidsavtal. Används anställda vill ha tidav som mer
hem och familj eller åt vidareutbildning. Kritiker denna lösningmot

deltid varken skapar arbetstillfällen eller innebär för-attmenar nya en
ändrad arbetsorganisation.

arbetstider,Fasta dag.7 Metoden förtimmar används tvingaattper
arbetstiderfram kortare för framförallt tjänstemän. Fördelen med m0-

dellen den lätt kontrollera. Nackdelenär är organisationenatt att är att
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marknadensellerefter företagetssigkanoch inteblir statisk anpassa
sinamöjlighetanställda ingendehar attDessutom anpassarytm.

önskemål.efterarbetstider egna
periodiserad års-harframförhandlatsharhittillsavtaldeAv som

förut-planerade,dockarbetstidema ärDearbetstid dominerat. nya
harLönefråganflexiblasittkontrolleradebestämda och trots namn.

vidare.fryst tillsdenbibehållen lön ärlösts attvanligen mengenom
årsarbetstid demed ärmednöjdaArbetsgivama systemetär men

tillväxt.Frankrikes Dehindraskatimmarsveckan35oroliga för att
arbetstidssänkningentillnegativagenerelltfranska arbetstagarna settär

defrysta löner,ellersänktatill prisetinförsdeneftersom men ac-av
arbetstillfäl-skaparverkligenden35-timmarsveckan nyacepterar om

len.
arbetstidssänkningstödet förstatligadetmedEftersom programmet

utvärderasvårtdetår såpågått ihar attbara ärnyanställningar ettoch
förhandlingarna,Än iförväntat ävenlitedetlänge går ändet. så trögare

harkontrakt. Företagenpå sinaskrivitredan harföretag8002 somom
ungefär 40lagendentillsig representerarbörjat pro-att nyaanpassa

Frankrike.anställda idecent av
stöd-statligadetansökahar valtföretagde attNågra omsomav
finnsarbetstillfällenskapatillförbinda sigalltsåoch attmedlet nya

000nyanställa 6skaanställdaRenault 44 000tabellredovisade i
anställda 2 000000Aerospatiale 22fem år,under perso-personer -

år,på fyraanställda 4 000000Carrefour 55år,på två personerner -
ParisRATPoch slutligen ärårpå två000banken BP 5 sompersoner-

på två år.500lokaltrafikföretag personer-

Tabell 2
nyanställningarUtlovadeFöretag

årpâ fem6 000fordonindustrianställdaRenault, 00044
två år2 000ñygindustrianställdaAerospatiale, 22 000
fyra0004stonnarknadanställda000Carrefour, 55
två årpå0005bankPopulaires,Banques

två500lokaltrafikParisRATP,

och påbreddenpåKompetensutveckling -

spjutspetsnivå
måsteföretag avsättalagstiftatårsedan 25Frankrike attiDet är om

sinkompetensutvecklingtilllönekostnadema0,9 perso-avprocent av
vidareutbildning.så ibetydligt änföretagen investerarnal. Men mer



flexibilitet och kompetensutveckling 1999:69216 Fransk SOU

Årsmedelvärdet vilket ungefär miljarder482,7är motsvararprocent
kronor totalt år.per

för allakompetensutveckling inte densammaMöjligheten till är
Även tredjedel de franska arbetstagarnayrkesgrupper. om en av

varje år fördelningennågon form vidareutvecklinggenomgår är överav
personalframför allt redan välutbildadyrkeskategoriema ojämn. Det är

oftast frågatill kompetensutveckling.får tillgång Det är extraomsom
till exempel kurs förtillägg redan välgrundad kompetens,i attenen

utökad arbetsuppgift.sig till enanpassa
sedan förslagligger 1999få rättvistFör system ettatt ett marsmer

ska tillriksdagen de 0,9 inte gåtill diskussion i att procenten enom
istället personliga konton,företaget påi avsättasutanpottgemensam

föreslås följa medför arbetstagare. kontonvarje Dessaett personen
det personliga behovetför kunna användas dåunder arbetslivet att

uppkommer.
koncentreras på kunskapsutveckling påNäringslivets program
tendens märks dock. enkätundersök-förändradspjutspetsnivå. IEn en

Tekniska Attachéer under-genomförts Sveriges i Paris,ning, avsom
kunskapsutveckling.på bredstryker storföretagen vikten satsaattav

oftast med informations-utbildningar integreringNäringslivets görs av
individuell kunskap samspel medvill iteknik. På så vis sätta orga-man

förbättra tilldokumentera och tillgången existe-nisatoriska mål, samt
rande kunskap.

understryker lågkvalificerad,vikten satsningar påMyndigheterna av
invandrad arbetskraft. föreller söker lösningaräldre, handikappad Man

40 landets miljonerlångtidsarbetslösa, vilka 3de utgör procent av
arbetssökande.

för förbättring arbetsvillkoren,nationelladetANACT, organet av
planeringmetod för och styrning arbete och kom-har utarbetat aven

består femDenpetenser. steg;av

frånarbetsuppgifter typklasser utgående kom-i olikaGruppering av-
kvalifikationslcrav.ochpetens-

typklasser.den arbetsföra befolkningen i dessaGruppering av-
Identifiering rörlighet mellan typklassema.av-

efterfråganutbildning arbetsområden därOrganisering inom deav-
är störst.

yrkesområden typklasserUtarbetande handlingsplaner för deav-
där efterfrågan avtar.

Specifika åtgärdsprogram Frankrikei är:
statliga utgångspunkt lagUngdomsplatser. initiativ sin iDetta tar en

skapa arbetsplatser förfrån oktober Målsättningen 350 0001997. är att
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skall sigfemårsperiod.och 26 år Detungdomar mellan 18 röraöver en
leder till fastutvecklas ochkompetensdär dejobb somungasom

specifikt kontrakt därungdomsarbeteanställning. Ett utgör statenett
hel-månaden förmotsvarande 000 kronor i10betalar lön på etten

kompetensutveckling.arbetsförmedlingenoch därtidsjobb garanterar
identifiera behovUngdomsjobben skapas samtatt genomnyagenom

ochinformationstekniktillväxtbranscher såsomhårt iatt satsa ser-nya
problemetlovande,har hittills varitUtvecklingen är attvicenäring. men

första behovetarbetstillfállena väl detökningsäkerställa jämn näraven
har tillfredsställts.

Frankrike och harrelativt inågotLärlingsutbildning. Detta är nytt
tillsträcker från gymnasie-,sigLärlingsprogrammetblivit succé.en

Över studenter följer idag000universitetsnivå. 34ochhögskole- en
tilltillUtbildningen finansieras 52lärlingsutbildning. procent staten,av

företagen. Lärlingarnaoch till 21regionerna25 procentprocent avav
månaden, studerarmotsvarande kronor i5 000får minimilön varan-en

dag.och praktiserardag varannannan
till arbetslösa och inne-Kontraktet riktar sigKvalzfikationskontrakt.

ochanställningstidenminst 25utbildningbär teoretisk procent av
kontrakttidsbegränsatsigföretag. Detpraktik privati rör ettett om

mellanminimilön påbetalarmånader. Företagenmellan och 24 ensex
kontraktslängd.ålder ochberoende påmånadenkronor i0003 500-7

ochkronortill på 8 000kontrakt skjuterFör varje staten en summa
aktu-arbetstagare. sinavgifter för dessa Isocialaföretagen betalar inga

antalettiotal ochfunnits årkvaliñkationskontrakten iella form har ett
ungefär år.100 000kontraktsutbildningar är per
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anställningsfonner ochFlexibilitet, nya
i Italienstimulans

och medel-till delar baseras på smånäringslivItalien har storaett som
företagoch medelstoraEU:s småföretag hela 25 ärprocentstora av-

harsmåskaliga företagsstrukturenstöveln.italienska Denrotade på den
förmågan arbeta ikonkurrenskraften bl.a.lyckats bygga attgenomupp

dockexisteraroch innovationer. Detflexibla lösningarnätverk, skapa
belyser viktenlandetsskillnader inomregionala gränserstora avsom

femhar den delenpolicy-lösningar. T.ex.regionala procentnorra ar-
och södra delen landet drygt 20betslöshet, den mellersta nio procentav

försynnerligen exportbenägen och stårdelenarbetslöshet. Den ärnorra
medan exportbenägenheten inationelladen75 exporten,procent av
den nationellaenbart niosödra Italien låg, exporten.är procent av

harutpräglade småföretagarstrukturmedItalien sinNäringslivet i
varit såarbetsgivare och arbetstagare intemellanskillnadengjort att

produktio-personligt iAnställda hari Sverige. ett stortstor ansvarsom
från rollmärkvärdigt gåhellervarför det inte att en somsomsesnen,

det otalföretagare. finnsbli Dessutomtillarbetstagare ettatt egen
från denfrån företag ochexempel avknoppningarpå större t.o.m.

offentliga sektorn.
motsvarande SAFmellan ConñndustriasamförståendeökatEtt

fackföreningama CISL, CGILnationella UIL,och de ärtre genom-en
hälften lan-där flerför 1990-talet. situationgående tendens I än aven

små-anställda, inser allaföretag har färre 20dets miljoner3,6 än parter
följaktligen har regel-för landets ekonomi, ochföretagens betydelse

företag för viktigaförenklats. Små och medelstoraverket för dessa är
Småföretag med färre 20framgångar.för deras änäventyraatt an-

förslagberörasexempelvis inte regeringensställda kommer att omav
planeras införas år 2001-2002. För-arbetsvecka,35-timmars attsom

gamla konfrontatio-för den35-timmarsvecka visar övrigtslaget attom
sker mellan arbetsgivare och70-talet inte längrefrån 60- och ar-nen

det gäller arbetstidsfråganutsträckning,betstagare i närutansamma
respektive grupperingar.oenighet inområder snarare



anställningsformer220 Flexibilitet, och stimulans iltalien SOU 1999:69nya

och bestämma självefter förverkliga idé sigLängtan äröveratt en
väljer eller hoppa inItalien, och mångamycket stark i att starta eget att

ocharbetskraft till del egenföretagareinhyrd största som ensom
företag vid produktions-uthymingsföretag hosmindre del genom

vilketantalet s.k. "enskilda uppdragstagare",uppskattarMan atttoppar.
Italien till miljo-egenföretagare och frilansare, i uppgår sjuinkluderar

arbetskraften, den högstamotsvarande vilketmänniskor, 30 % äravner
andelen i Europa.

Åtgärder för Ökadanställningsforrneroch nya
flexibilitet

Personaluthyrning

företag.det tillåtet "hyra ut" till DennaSedan 1997 är att typpersoner
arbetskraft har tidigare inte varit tillåten i Italien,förmedling menav av

för sedan hyra dem till företag.kan anställa att utpersonernumera man
denna förmedling arbetskraftsköter måsteDe organisationer avsom

därför derasfortbildning, och ska delgarantera en av om-personemas
anställda.för kurser till desättning avsättas

Utbildningskontrakt

erbjuda ungdomar praktikplatser medhar möjlighetFöretag att varvat
s.k. utbildningskontrakt, di formazi-intemutbildning contrattogenom

avgifter.vilka lägre sociala Praktikperioden i Syditalien för-gerone,
längs från till år.två trenu

Lärlingskontrakt

Lärlingskontrakt företagen möjlighet med lägre sociala avgifterattger
anställa ungdomar för lärlingsperioder mellan och månader.18 48
Åldersgränsen för lärlingskontrakt höjs och gäller ungdomar mellannu

och Syditalien.16 24 år 26 år i

Deltid

sociala avgifter skall sänkas för deltidsanställning,Företagens för att
locka fler företag erbjuda denna anställning.att typ av
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SyditalienStarta ieget

Syditalien vill kan sedan ansökaArbetslösa i 1997starta egetsom om
kronor, och förmånliga förbidrag för till 180 000 lån tilluppupp

vid företaget.för investeringar90 000 kronor, starten av

arbetsförmedling påFacklig Internet

för hjälpa arbetslösa hitta arbete harEn Internettjänst att ett star-attny
fackligasödra Italien. organisationeni regionen Apulien i Den UILtats

projektet, kan användas helst sökerstår bakom avsom vem som som
med denarbete i regionen. intressanta tjänsten organiserasDet är att av

facklig organisation.en

för arbetslösaArbetsstipendier 70 000

bekämpa södra Italiens ungdomsarbetslöshet, har landetsFör att rege-
ring projekt med s.k. "arbetsstipendier".innovativt Företagstartat ett
kan under år, och avlöna dem med stipendiumanställa ungdomar ett ett

månaden finansieratpå motsvarande kronor i den statliga3 500 av pen-
sionskassan. Hittills har 000 företag och ungdomar19 70 000över ut-

möjlighet.nyttjat denna

hel garbetekontrakt förNytt

norditalienska har samförståndFöretaget Fiamm i Vicenza i med fack-
föreningama och på försök, infört SkiftarbeteCGIL, CISL UIL, under
veckosluten. sig 18 arbetstillfällen, främst förDet rör om nya personer

tidigare hade någon fast anställning,inte såsom arbetslösa, stu-som
denter och hemmavarande kvinnor. Gensvaret har varit och till destort
18 platserna har företaget fått 200 ansökningar. Liknande försököver
beräknas igång flera lcrisdrabbadekomma i områden i Syditalien iatt
syfte norditalienska företag.locka dit Denna åtgärdstyp kanatt gynna
dels dynamiska företag i Norditalien i samband med produktionstoppar,
dels eftersatta regioner i Syditalien karakteriseras hög arbets-som av
löshet och rigid arbetsmarknad.
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Stimulansåtgärder för ökad sysselsättning i
Italien

projektet "Professional Card" i norditalienskaI regionen Emilien-
har företagarorganisationen ConfindustriaRomagna, utvecklat antalett

för locka specialiseradestrategier 5 000 industriarbetare från Syd-att
tillitalien regionens små- och medelstora företag. de, efterOm årsett

provkontrakt, vill fortsätta anställningen och flyttar till regionen, er-
förbjuds de förmånliga lån köp bostad. Företagen mycketärt.ex. av

och fåttnöjda med projektet de har från arbetare Sydita-istort gensvar
lien. Under provkontraktets tid erbjuds arbetarna yrkesutbildning och
utbildning för företag. arbetare vill flyttaDe tillbakaatt starta eget som
till efter utbildningen kunnasin hemort skall under-starta eget, som
leverantörer till företagen i Emilien-Romagna. skallPå så vis order-

arbetarnas företagingången till samarbete harEttgaranteras.egna
också med flera banker erbjuder förmånliga lånevillkor förstartats som
dessa företagsprojekt. erbjuder jämvägsbolagetDessutom FStyper av
rabatterade tariffer för företagens godstransporter mellan Syd- och
Norditalien. följer med och planerRegeringen intresse,programmet
finns liknande projekt i andra Italien.på regioner iatt starta

Andra åtgärder lägre arbetsgivaravgifter för småföre-intressanta är
fler samarbetsformer mellan näringsliv ochi regioner, uni-tag utsatta
försök för få långtidsarbetslösaversitet, och särskilda i arbete.att

italienska forskare dock den ekonomiska ochMånga attmenar
fortfarande fram-sociala i landet tudelad. desituationen Utöverär

gångsrika projekten finns det fortfarande exempel på orealistiskaovan,
fortsatt bidragstänkande och ineffektivcentralstyrda satsningar, en

lokalförvaltning Syditalien. Exempelvis har antali intressantaett
lokala, skräddarsydda projekt underteclmats regeringen, arbets-som av

erbjödsgivarna och fackföreningsrörelsen gått intet. projektenI ettom
norditalienska företag lägre arbetskostnader och ökad flexi-antalstort

bilitet för delar produktionen Syditalien, de lo-lokalisera iatt av men
kala och ineffektivitet resulterade företa-myndigheternas tröghet i att

backade och istället investerade utomlands. vänsterinrik-Dengarna ur
tade fackföreningen har fall undertecknaCGIL i vissaäven vägrat av-

företagsinveste-tal, där lägre arbetskostnader utgjort grundbult fören
ringar. syditalienska företagare uttrycker besvikelseMånga sin över att
ingen försökt lösa de lokala, strukturella problemen, första hand brist-i
fallig infrastruktur, organiserad brottslighet, kapitalbeskattning som
hämmar investeringar och rigid arbetsmarknad baserad på nationellaen
regler.
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ochför nätverks-förberettvälItalien

kunskapsekonomin
decenniernastill debidragitharMikroelektronik och IT storasenaste

därmedochnäringslivetomorganisation äveninternationella av ar-av
decentralise-underlättathar delsteknikutvecklingbetslivet. Denna

enstakaochsmåföretagdels givitproduktion,storföretagsringen av
automatiserade maski-mjukvara,avanceradtillindivider tillgång t.ex.

mellannivåerantalmedpyramidorganiserade företag ett stortStoraner.
vikasakta säkert,håller påmaskinindustrikapitaltungoch att, gemen
indi-arbetsorganisation,horisontellmednätverksekonomiför meren

därkundanpassning,ochkvalitetstänkandeteknik, störrevidinriktad
näringslivitaliensktEftersomavgörande roll.spelarhumankapitalet en

nätverksorienteradeprägladesIT-revolutionens.k.före denäven av
motiveradansvarsfull ochmedföretagmedelstoraochflexibla småoch

förhållandevis bra.omställningenklaratföretagenarbetskraft, har
berorindivids karriärochhar ökatbetydelseHumankapitalets en

iorganisationenimöjligheteroch påpå kompetens genererassommer
karriärutveck-utveckling. Enbranschensgällandetill denförhållande

medkompetenshöjning,medoftare änalltling associeras snarare en
middleföretagsminskningskeryrkesbefordan. störreformell Det aven

ochtekniska konsulterfriståendeoftaökningochmanagement aven
bio-,miljö-,branscher, såsomframväxandeinomyrkesgruppernya

tilltalaskommunikationsteknik,ochinformations- ansesgrupper som
näringsliv,Italiensnätverksrelationer.ochorganisationerplattaav

utveck-fas med dennaväl iligger relativtregionerna,främst dei norra
baseradekonominochråvarutillgångarsaknar ärlandeteftersomling,

ochmänniskordesstillgångfrämstaLandetsförädlingsindustri. ärpå
kunskap.framgångarnyckeln till företagens är
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ochflexibilitetLedarskap,
Tysklandikompetensutveckling

världen,industrialiseradeden övrigaliksom iTyskland,Utvecklingen i
ochindustri. ITminskadoch växertjänstesektorökadgår tungmot

Med tanke påfordonsindustrin.sektorn änhävdar störreärattnuman
Tyskland detförbetydelseochstorlek ärfordonsindustrinsden tyska

de åren.underhar skettomställning senasteoerhörd somen
verksamhetersvenskaliksompräglaskoncernertyskaStora av en

hafusioner. Frånexempelvisinternationalisering, atttilltagande genom
prägel förskjutskraftig tyskmedkoncernermultinationellavarit nuen

tyskamultinationella koncerner. Denbaratyngdpunkten attmot vara
helatydliga iinfluensemadominerande och ärmindreblirprägeln

Bildandetföretagsprofil.tillarbetsorganisationfrånspektrumet av
följaexempel iDaimler-Chrysler intressanttysk-amerikanska attär ett

avseende.detta
medoftaTysklandvälutbildad i attsynonymtärAtt varavara

avanceradeexempelvisyrken, såsomEndast vissaanställningsbar. yr-
arbetslöshet. Avmed högdrasperiodvismedicinområdet, kanken inom

yrkesverksamma.hälftenknappttyskarnamiljonerde drygt 82 är
omställningunderrepresenterade,väsentligt atttrotsKvinnorna är en

tillbaka.sedan flera århar pågåttarbetslivetfler kvinnor imot
har intetyska regeringen oväntatvalda röd-grönahösten 1998Den

sedanarbetslösheten,reducerahuvudmålsina attett somsom av
nivåpåständigt hållit sigförbundsländemadeanslutningen ennyaav

huvudmedlen.Utbildningtio är ettöver procent. av
tyska organisatio-uppfattningenföråldradekanhända någotDen om

tyskarnaDock kanhierarkiska.utpräglatdeär äratt vara ex-ansesner
förklaringvilket säkertdylika organisationer, ärhanterapå attperter en

perspektiv.historiskt Inominternationellt ochstyrka itill nationens ett
vanligt.mycketutbildningpersonal med högforskningsvärlden är

undantag.regelförefallerdubbeldoktorer änochDoktorer varasnarare
där tit-tilltalsformematyskadock deintryckdettaBidragande till är

Även påkanske främstchefer,högreförstaläggs bort ilarna inte taget.

8 191016-
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myndighetssidan, har mycket ofta gedigen akademisk utbildning.en
Med kommer dock arbetsformerIT och chefstyper.nu nya nya

tyska ledningsstrategierIT ger nya

Arbetsmarknadens efter IT-personal kraftigt. på välutbil-Bristenärsug
dade mycket vilket avspeglas företagen redanIT-tekniker iär stor, att

kontraktera fárdigutbildadepå högskolorna söker elever. Chefer med
IT-bakgrund hör till ovanlighetema i Tyskland. få exempelDeännu

finns ofta chefer med begränsad formell utbildning. Jäm-ärsom unga
fört med den tyska genomsnittschefen det klart avvikande.är

cheferomfattande tysk undersökning med 272 medverkande frånEn
de högsta tyskt näringsliv dyster bild läget enligt denivåerna i ger en av
utvärderande professorema. Generellt cheferna produkterärsett enav
konventionell där duglighet nyckelordet.karriär Detär mestsom oroar

chefer morgondagens ledare, och därmeddet dessaär är utseratt som
snarlika, dvs. anpassade, smidigadessa blir och kon-riskenär stor att

turlösa.
tyske genomsnittschefen lyder hanBeskrivningen den 54ärattav

flitig, lojal. harföretagsekonomi, äregirig och inteår, doktor i Han ar-
hållit bransch, harbetat utomlands, har vanligen sig inom vänneren

och fiender.många
får underbetyg den skildrade studiendagens tyska chefer iAtt ovan
bredd chefsskiktet vikt förtalar också för istörre är ytterstaatt aven

näringslivet. IT-sektom kommerfortsatt framgång för det tyska säkert
förändring.förväntas bidra till denna

chefer rimligenframtidens bör ha IT-bakgrunddelAtt ären av
Tyskland dock tiduppenbart. situation i sigDagens gör att attger

tillägna lång utbildning. Då chefspositioner kräver mycketsig meren
fackområde Tysklandkunskap inom sig i överän attett oroar man nu

IT-bakgrund blir fackområdetsantalet chefer med inte i närheten av
Åsiktennuvarande och framtida betydelse. datorexperter haratt

begränsningar den sociala sidan härskar brett Tyskland.på i
bi-beskrivna bilden dock oemotsagd. ExempelvisDen inteärovan

projekt ochdrar just IT-sektom med organisationsfonner därnya
tyskateamwork väsentliga ingredienser. modeord iJustär är ettteam

företag bildades mindre företag medunder 1998 inte 2 962än namn-
Även kritiker teamworkinnehåller ordet attteam.som om sommenar

framgångsfaktor för överskattat, innebär det säkertorganisationen är en
värdefull de tyska företagen.ingrediens i
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lokal angelägenhetFlexibilitet- en

för måndag tillreguljär arbetstid till åtta timmar dagTysk lag peranger
vilketfår tillfälligt förlängas med två timmar,lördag. Arbetsdagen ger

får och veckoarbetstidenmaximalt 10 timmararbetsdagenatt vara
dag måstetid överstiger åtta timmarmaximalt Den60 timmar. persom

ledighet ska må-form inomenligt lag kompenseras i tas utsom sexav
nader.

överenskommelserträffar i kollektivavtalArbetsmarknadens parter
arbetstiden kan fördelasoch riktlinjer hurarbetstidens längd omgerom
mellan olika branscher,väsentligen åtAvtalen skiljer sigtiden.över

förläggning. Lokala arbets-längd och dessbåde gäller arbetstidensvad
mellan före-fram respektive arbetsplatsförhandlas påtidsmodeller

personalråd valt ocharbetsplatsenstagsledningen och är repre-som av
de anställda.senterar

arbetstidsförkortning har sedanuppnå ochFackföreningama vill nu,
timmarsvecka, målet timmarsförhandlat fram 35 32IG Metall m.fl.

villarbetstillfällen. ArbetsgivarnaSyftet skapaarbetsvecka. är att nya
Efterhandindividuella arbetstider.värdesätter flexiblaannorlunda, men

dearbetsvecka ökas kraven påkortarearbetsgivarna accepterarsom
arbetsgiva-fall, exempelvis på harflexibilitet. vissa BMW,anställdas I

kundanpassad arbetstid.arbetsplatsgaranti i utbyteerbjudit motren
denundvikakundanpassade arbetstiden bedömer sigMed den man

skulleökning personalen,femtonprocentiga tillfälliga som annarsav
modellcykel.skede respektivenödvändig vissti ett avvara

Tyskland hararbetsmarknadsdepartementet istatistik frånEnligt
minskat från 45.6 timmartillverkande industri stadigtarbetstiden i per

redovisade ländernaår Bland detill 37.8 timmar 1996.vecka år 1960
veckoarbetstid och intressanthar endast kortareSpanien ärnotera attatt

frånperiodstigande tendens underistället haft lättUSA sammaen
timmar/vecka.till39.6 41.6

för öka flexibiliteten i arbetslivet;antal motivfinnsDet attstortett
efterfrågan uppsägningarfrån balansera svängningar ikunna utanatt

delegera tidsplaneringen och skapatilleller nyanställningar, att en
enligt kontinuerligt dis-Tyskland pågårattraktivare arbetsplats. I ovan

olika flexiblaveckoarbetstidens längd och självfallet kankussioner om
minska total arbetstid.arbetstidsmodeller bidra till att

flexibla arbetstidssystemetdet tyskaVanligaste ingrediensen i är
finns huvudkategorier:arbetstidskonto, det trevarav
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övertid.för kortsiktigtMertidskonto att spara-
Årsarbetstidskonto arbetstidfördeladför hantera ojämnt överatt-

säsongsvariationer.exempelvisåret,
anställ-under helaarbetstidkunnaförArbetslivskonto att spara-

ningstiden.

därWieland-Werke AG,arbetslivskontotillämpar ärföretagEtt som
tidArbetadöverskrider timmar.35arbetstid produktionenischemalagd

Tiden kanpå konto.vecka in uttas35 timmar sätts ettutöver senareper
veckoråtta idock måste minstvilkenledighet,fonn betaldi envaraav

tid framgår inte.på insattföljd. Om ränta ges
tyska regeringen"åldersdeltidslagen" haromslcrivningGenom aven

halvtidsar-personal år55företagenförskapat möjligheter överatt ge
anställde 70den minsterhållerExempelvisvillkor.förmånligabete till

halvtidsarbetevidpensionsinbetalningar90-procentigaochlönprocent
statligtfå åtnjutaföretaget skaförFörutsättningavtal.dettaenligt att

arbetskraft,nyanställer äråldershalvtidvid dylikstöd är att somman
arbete.utan

ytterligareförädlaskompetensutvecklingTysk

förBMBFutbildningsdepartementetutlystes atttävlingI avsomen
speglasoch innovationsprocesservidareutbildningektidéer kringprojin

förslageninkomnaväl. de 251ganska AvTysklandinyckelfrågoma
handlarförslagFlertalet dessasärskilt intressanta.valdes 15 ut avsom

ochManagementKnowledgekunskapshanteringnätverksarbete,om
iTelekom,Deutscheförslagsställamalärande. Enlivslångt somvarav

projekt-telebolaget. Derasitalienskamed detgåttdagarna har samman
förändringsbehovstarktharföretagetframhållerbeskrivning ettatt nu

dettaAmbitionerna attavregleras.marknaden är mötaattnär genom
förändrar läran-radikaltinfrastruktur, såsomintelligentbygga enupp

skakommunikationsmedelochinformations-Meddeprocessen. nya
Kompetensutveck-skapas.och innovationerför kreativitetgrogrunden

tilllika mycketsåledes minsthandlar attföretagling för attett seom
vidareut-tillgänglig för fler,blirexisterande kompetens attredan som

personalen.bilda
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utbildningssystemetdualaDet

allt-och åtnjuterTysklandsedan länge iexisteratharLärlingssystemet
yrkesmäs-denmedel höjabraförtroende attregeringens ettjämt som

Med detungdomsarbetslöshet.undvika högochkompetensensiga
tillelevenkallas, tillbringardet treutbildningssystemet, ävenduala som

utbild-yrkesskolan. Ettpåtill tvåocharbetsplatsenfyra dagar på en
medmåletdäroch elevenföretagetmellantecknasningskontrakt

tillför den tvåKostnadenregleras.lönarbetstider ochutbildningen,
sjuttiooch Runtföretagenmellandelas staten.utbildningentreåriga

utbildningssystem,dettagenomgårungdomarnatyskadeprocent av
vid hög-vidareläserdemmångainnebärvilket ävenatt senaresomav

yrkesutbildningen.dualadenhar gjortförstuniversitetochskola
SärskildaTyskland.utbildningskontrakt islöts 612 771Under 1998

vilketförbundsländema, extratusendeförgällervillkor sexgavnya
utbudmellanskillnaderdemografiskagrundPådär.arbetsplatser av

sökande000med 36situation utandockuppkomefterfråganoch en
JUMPsärskiltsökande. Ettplatser000och 23plats utan program- -

för dealternativmedproblemet,påråda botför treskapades ung-att
plats:någonfunnitdomar som

till desökandeslussaförprofessionell rådgivning attmedHotline
nå-påhar bristersökandedenOmplatserna.befintligafortfarande

språkkur-fackutbildning,formstöd isärskilterbjudsområde avgot
orienterings-erbjudsosäkradestöd. Förpsykologiskteller enser

medyrkenolikainformationdärmånader,period varvastre omom
skriverhurutbildning ilämplighetstesteroch samtanlags- enman

ansökan.professionell
ettårigordnasföretagplats på ut-fortsattsökandedenStår utan en

år. Fårinförchansersökandes nästadenförbättraförbildning, att
teoretisk yrkes-fortsattplats,ingendå återigen garanterasdenne en

utbildning.
luck-såerbjuds kurserbetyg attfullständigasökande intedenHar

fyllas.kanoma

påKvinnor nätet

arbetsmarknaden IT-på ärframgångförförutsättningviktigarealltEn
arbets-delÖver idagredanexempelvisskerInternetkunskaper. aven

Tyskland,iåtminstonekvinnorna,det såTyvärrfönnedlingen. är att
gällervadkunskapermindreföljaktligenochintressemindrehar

Internet.användningen av

9 191016-
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I initiativ, inledningsvis begränsat till städerna Düssel-ett ärsom
dorf, Bielefeld, München och erbjudsLeipzig, kvinnor fri tillgång till
Internet i den tyska motsvarigheten till Telias butiker. Sakkunnigt
kvinnligt finnsstöd på plats och kursgratis erbjuds, vilken lederen
till körkort för statligt stöd bidrar finansieringenInternet. Ett till och
utbildningsministems mål vidga satsningen till gälla helaär att att
Tyskland.

Vidareutbildning exportvarasom

På området yrkesmässig utbildning och vidareutbildning tillhör Tysk-
land världsklassen. Få länder investerar andel företagensstörre av om-
sättning i utbildning personalen. Då allt krav ställs på ständigstörreav
vidareutbildning talar vidareutbildningsbehovetatt snartman om-
överträffar den totala klassiska utbildningens omfattning sigöppnar-

marlmad.en enorm
Mot bakgrund detta har Tysklands utbildningsdepartement sattav

mål Tyskland ska bli internationellt konkurrenskraftig platsattsom en
för vidareutbildning. har emellertidProcessen just inletts, vimen som
bor i grannländer till Tyskland bör förbereda begreppetpå attnog oss

kommer saluförasTraining Germany med eftertiyck.in snart att stort
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Del IV

Avslutning
perspektivolikaArbetslivsdelegationenavsnittdettaUnder presenterar

kalla-antal såDärefter redovisasarbetslivsdebatten. ettaktuellapå den
Arbetslivsdelegationenidéer.uppslag ochförslag,stafettpinnar serde -

utveckling.arbetslivetsförtill förmånkälladetta ösaatt urensom
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arbetslivsdebattenpåPerspektiv

förändratredovisats grund förflertal faktorerEtt utgör ettovansom
tek-internationalisering, ökad marknadsorientering,arbetsliv bl.a. ny-

förändringar påverkar arbetsmarkna-politisk omorientering. Dessanik,
för överlevnad och framgångfungera, företagens strategierdens sätt att

delegationendetta avsnitt kommerarbetsorganisationen. I attsamt re-
individen.arbetslivsdebatten med fokus pådovisa olika perspektiv på

Inledning

föränd-arbetslivet,har förändringar iUnder år ägtstora rumsenare
villkoren för utvecklingenpå anpassningringar ökat kraven attavsom

tekniktill ökad produktivitet och sysselsättning. Nyskall kunna leda
arbetsuppgifter ochminskning fysiskt belastandehar bidragit till aven

högrearbetet, vilket i sintill organisationskapa turatt av ger enen ny
Ökadeför anställde.kompetensutveckling dendelaktighet ochgrad av

andra europeiska länder och med Sve-och arbeta i imöjligheter levaatt
har också skapatden europeiska integrationenriges deltagande i nya

förutsättningar för individen.
för indi-arbete framhålls trendenför delegationensdirektivenI att

och ökar avseende yrkesmässighar ökatviden förväntningarnaär att
flexibilitet, kreativitet ochansvarstagande, mångkunnighet,kompetens,

ansvarstagande för den situationen isocial kompetens. Individens egna
ökadeavgörande. arbetsliv ställerframhålls Dagensarbetslivet som

förhållanden arbetsmarknaden.krav kring villkor och påpå kunskaper
arbetslivsornrådet.ökade krav på forskning påställer i sinDetta tur

arbets-teoretiska och ämnesöverskridandetillämpade såvälDen som
förståbetydelse för framtiden förlivsforskningen är attstor sam-av

förändringar sker i arbetslivet.manhangen i de som
reglerade markna-beskrivs deArbetsmarknaden mestensom av

andra länder. Avsikten med regleringarnaderna såväl ii Sverige ärsom
tillavseenden hälsa, möjligheterindividens trygghet i olikaöka t.ex.att

beskrivs dock iblandfamiljeliv. trygghetssystemutbildning och Dessa
komma till med arbetslös-för möjlighetenhämskor rättaattavsom
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framförallt reglerna tidsbegränsade anställningar,heten. Det är om upp-
entreprenadarbete legat fokusoch turordningsregler isägning samt som

för denna diskussion.
flexiblaarbetsgivarhåll framhålls ökat behovFrån t.ex. ett av orga-

hänger med denorganisationslösningar, vilketochnisationer samman
möjlig-Informationsteknologin skaparförändringstakten.ökande nya

verksamheter och mellan företag, vilket isamordning inomheter för av
förhål-organisationerna sådana iochförändrarsin tur anpassar som

kunskapsintensiteten leder tillökandevillkoren. Denlande till de nya
lejer ikämverksamhet och tjänsterföretag på sinmånga satsaratt egen

efterkan karaktäriserasvid behov, vilketspecialföretag strävansom
maximal flexibilitet.

präglad erfa-arbete har länge varitdominerande påDen avsynen
påverkatindustriföretagen, vilketderenheterna från ävenstora synen

frånbranscher industrins. har utgåttverksamheter och Manpå andra än
och förhåll-hierarkier, arbetstidsindelningindustrins organisation,

avgränsade arbetsinsats.enskildes klartningssätt till den
håll arbetslivet,fortfarande kvar på många iliggerDetta synsätt

dag bara sysselsätterindustrisektom iden tidigare storatrots att var
arbetsmarknaden.femte på

präglas debild arbete och arbetslivkvarlevandeEn tra-avavannan
ochoffentliga sektorns förvaltningarverksamhetema i denditionella

med grundlig, demo-byråkratiska organisationermyndigheter. Stora
liten direkt kund-med relativtförankrad maktutövningkratiskt men

kontakt.
bär tydligatjänsteföretag och tjänsteorganisationerMånga stora

avspeglas handels-industrisamhällets idéer, vilket bl.a. idrag storaav
banker, bensinked-hotell, kollektivtrafikbolag,ochkedjor, restaurang-

har striktsnabbmatskedjor McDonalds. Dejor och även större ensom
direkta kundkontak-stordrift med inslagorganiserad störreett avmen

ofta dygnet-runt-kontakter.s.k.ter,
består småskaliga flexibladel arbetsmarknadenväxandeEn avav

och specialverktyg helt påarbetar ofta med bil, datorserviceföretag. De
frisörer, småpå fickan". kankundens villkor, med "kontoret Det vara
ellerrörmokare, elektriker service-mindre bilverkstäder,restauranger,

personal.
kankonsultföretag blir också vanligare.små DetKunskapsintensiva

arkitekter,media och reklam eller jurister,företag inomsigröra om
dessa har lämnat organisationer ifastighetsmäklare m.fl. Flera störreav

detuppköp eller omorganisationer. Mångasamband med fusioner, gör
tvingade för hitta plats påandra känner sigfrivilligt medan att en ny

blivit övertaliga.marknaden sedan de



SOU 1999:69 Perspektiv på arbetslivsdebatten 235

Individen arbetsliveti

Trender tendenser arbetslivet kan liknas vid kalejdoskop.och i Be-ett
olika bilder och det upplevs ellertraktaren kan positivt negativtse om

för beroende hur vrider och vänder kalejdosko-individen påär av man
omvandling.arbetsliv under går inte beskrivaBegreppet Detär attpet.

lika för alla det handlar första hand indi-arbetsliv iärett utansom om
samhällsstrukturförutsättningar och den individen levervidens som

iakttas dagens arbetsliv. alltmer tydligarad trender kan i DenEn
arbetslivet allamångfalden det svenska måste i sammanhang värderasi

inslag där ständigt letar efter möjligheter och intepositivtett mansom
möjligheterbegränsningar. Mångfalden olika männi-attger nya genom

skors kan tillvara oberoende kön, ålder, etnisk bakgrundtas avresurser
funktionshinder, religionutbildningsnivå, osv.

förändringspotential finns i arbetslivet omvärlds-En attstor genom
hur arbetet utformas ochfaktorer effekter på måste organisa-nyager

utvecklas förändras bl.a.tionsmodeller utvecklas. Arbetsplatsema och
informationstekni-ekonomiskt tryck ökad konkurrens,ökatgenom

ken, värderingsmönster. Därigenom uppstår service-typernya avnya
yrkesgrupper och strukturer arbets-företag, organisationsfonner, på

informationstekniken möjlig-Med hjälp uppstår ocksåmarknaden. av
för yrkesgrupper. innebär blandheter till distansarbete Detta annatnya

behöver beroende den lokala till-val bostadsort inteatt vara avav
livet och arbetslivet blir alltgången arbete. privatapå Det mer sam-

mankopplade.
forskarbidragen finns beskrivningar olika möjligheter,Bland av men

för individen. offentliga sektorns nedskärningar, tek-risker Denäven
och flexibla arbetsformer tillfälliganiska rationaliseringar an-mer som

känslan utvecklingsmöjligheter för indivi-ställningar har skapat av nya
debatten också många känslanden den allmänna vittnari attom avmen

utsatthet finns därför anledning titta på begreppetökar. Det närmareatt
försök till tolkning begreppets innebörd.utsatthet och göra ett av
och befinner struktur, förändringar dennaindivid sig i iEn agerar en

kan människa känner olika skäl.lätt leda till sig Utsatt-att utsatt,en av
med orden "utlämnad", påverka",heten har beskrivits "svårt att

belastning" Magnus Söderström. Osäkerhet"övertalig" och "extrem
arbetsuppgifter och/eller arbetskamrater, teknik,framtiden,om nya ny

förändrade arbetstiderökat eller minskat ansvar/självbestämmande,
känner sig respektive blirkan lätt göra utsatt utsatt.attm.m., en person

då problem lätt kan uppstå, gäller dettider förändring,I att se enav
ställer kravpotential den situationen. Något påpositiv i storasomnya

förändringsprocess, och i synnerhet påalla befinner sig i perso-ensom
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tillutsatthetenvändahandlar ut-ledarfunktioner. Det attmed omner
veckling.

F__._,.

arbetslivetivillkorNya
idebattmycketorsakatharårendeförändringar senasteArbetslivets

underbemanning,effekterrad negativahelbeskrivitochmedia somen
arbetsplat-tystnadökadanställningsvillkor,försämradeökad stress,

förändrasochförändratsindividen harförFörutsättningarnam.m.serna
efterfrågestyrdablir alltmerarbetslivetiVerksamheternapå många sätt.

Jämförtåret.ellerdygnet,dagen, säsongentidscyklerverkar ioch som
efter mötaattmyndighetskultur strävarochindustri-med merman

kanpunkterFöljandeplats.tid ochönskemål somkundens sesomnya
framtiden:tydliga iblirarbetslivetinslag i mersom

yrkengällerDetkundrelationer.hanterakunnamåsteIndividen- Mö-sjukvårdspersonalfrisörer, etc.spärrvakter,konsulter,som
utsatthet.anställdesdenökarkund-klient-patientmedten

yrkeskun-ochbredare sammansattaofta hamåsteIndividen mer-
skaper.
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"fronten". måsteklara sig i ManIndividen måste röraatt uteav-
handlarsynnerhet IT-anpassad.i Detteknikkunnig omvara -

och ordbehand-bokförings-, administrations-enklarekalkyl-,
jobba medhandlar också tvingaslande Det att upp-omprogram.

mindre bra på.gifter ärsom man
affärsidé/verksamhetsidé ikunnaIndividen måste omsätta en-en-

idé.utstråla företags Lärarenkunna sittskild handling. Man ska
lagenspolisen ska kunnamål,skolans omsättaska kunna omsätta

tolka idéer ochpersonligen kunnahandlarmening. Det attom
budskap.övergripandeuppdragsgivamas

tydligastvilket kanske märkskonceptetblir delPersonalen aven-
denochresebranschen, X2000och inomserviceföretagi t.ex.

med fullservice.bensinstationenmoderna
manliga och kvinnligatraditionelltBåde det egen-ses somsom-

personalens kön.tillvara,behöverskaper oavsetttas
folk verksamheten.kultur ofta från idennakommer iidéerNya-

professionella planeringsavdelningamalängre deinteDet är som
och koncept.idéerutvecklingendriver av nya

fyra områ-debatten utifrånspeglakommerArbetslivsdelegationen att
kompetensutveck-anställningsfonner ochbemanning,den: ledarskap,

ling.

Ledarskap

präglasledarskapledarskap. påSynenarbetsformer kräverNya nyttett
strukturer.arbetsorganisationemas Ide gamlautsträckningi stor av

chefer.nivåer behövs mångaföretag med mångahierarkiskaochstora
specialinriktade chefskarriärer. Manochlönespridningbäddar förDetta

chef alltidvid tjänstledigheter, gångjobbklättrar och sitt ävenäger en
och liktydigtprestigeförlustchefsjobb blirmedchef. bliAtt ett enav

misslyckande.socialtmed ett
betydelsefaller de organisationemaskarriärmodellDenna när stora

ochpå karriärsociala omvärderingar,leder tillminskar. Det en ny syn
chef ochhelhet. Iblandledarskapet i sinutveckling och på är man

blirutvecklas och övergripandeProjektledarrollenibland expert. ansvar
med utveck-förmågan hänga iochvanligare. Social kompetens att

lingen blir viktigare.
medarbetarensflexibla. ResultatetorganisationerFasta ersätts avav

tilltillfälligt och kopplatoch ledarskapetfokusinsatser i ärsätts pro-
för personal, ekonomi,blir kvarChefsfunktionerjekt. rör ansvarsom

utveckling verksamheten. Perso-övergripandekundrelationer och av

10 191016-
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Ävenblirnalfunktionen får ökad betydelse och konsultativ. belö-mer
förändras och ledare belönas efter vad deningssystemet Inteuträttar.

tillverkade skruvar, eller serverade hamburgare,bara antali muttrar
kvalitet.också kundupplevdiutan

jobben för både chef och anställd blirutvecklingstendensEn är att
brett kan leda tillväldigt krävande. Ettintressantare engagemangmen

psykosociala problem. Stresskador svårautbrändhet, och är attstress
individerna. Ledarens uppgift blir arbetaolika hårt påochmäta atttar

problem förebyggs.för dessaatt

Bemanning

med vilkenarbetsplats hänger intimtpåBemanningen typsammanen
utföra arbete skallvalts för arbetet, dvs. hurorganisation att ettsomav

direkt kopplat tillskall det. Bemanningutföras och ärgörasomvem
flertalet organisationer har bemanningOrganisationsform. Det stora en

för år sedan.betydligt lägre tioänär nu casom
för företagsorganisationer formulerades i bör-första modellernaDe

Effektiv produktion åstadkoms delal900-talet.jan att uppgenomav
och kontrollerbara delar, vilket gjordearbetsprocessen i mindre att yr-

avgörande på tidigare.kesskickligheten längreinte sättvar samma som
det arbetet byttes de Idaganställda klaradede inteNär monotona ut.

riktning. efterfrå-arbetslivet gå i Numeratycks utvecklingen i motsatt
kompetens allt och företagensoch socialyrkesskicklighet mergas

utsträckning vilken grad de anställda besitterframgång hög iistyrs av
dessa kvalifikationer.

blivit allt viktigare för utfallet organi-Ledarskapet har under åren av
ledarskapet underpersonliga fick 1960- ochsationsmodell. 70-ta-Det

uppmärksamhet vid utveckling organisations- och be-len allt mer av
såväl företag offentlig förvaltning. Under demanningsplaner i isom

fram dengoda åren på 80-talet kultur byggde påväxte atten som an-
Teamkänslaställde skulle få ökat inflytande sin arbetssituation.över

och resultatansvar viktiga drivkrafter. anställdeDengemensamt var var
bemanningsfrågan handladeviktig för organisationen och om nyan-

ställande.
fö-slutet 1980-talet startade rationaliseringsprocesser i mångaI av

fördå sökte resurssnål produktion s.k. "leanvägarretag man en mer
anställda fickproduction". högre kompetens ochDe större ansvarsom-

förenklades och beslutsfattandetråden. Administrativa rutiner delege-
kortades för genomförandetrades. Samtidigt tiden produktionen,av

vilket medförde ökadäven stress.
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har kunnat utveckling hela arbets-åren iDe tiosenaste man se en
livet allt personalsnåla Under 80-taletgår organisationer.motsom mer
kunde bra och utvecklande arbetsförhållandenbibehålla kraven påman
för tillväxten stark och den ekonomiskapersonalen eftersom ut-var
vecklingen Sedan i början nittiotalet kunde konstaterapositiv. man av

företag,allt tydliga svackor konjunkturen ställdesi organisationermer
och offentlig sektor inför på kostnader. företagens delkrav sänkta För
handlade kunna hårdnandedet i utsträckning kon-mötaattstor om en
kurrens.

blev populära under åttiotaletFlexibla och lärande organisationer
ideal.och talade den platta organisationen organi-Enettsomman om

skulle försationsutveckling det här slaget bättre arbetsvillkor degeav
och inflytandeanställda och framförallt makt den arbets-övermer egna

situationen.
debattUnder tid har dock hur bemanningen inomen omsenare

fungerar flertal frågorolika egentligen och harsektorer startats ett rests:
och nedskärningarna arbetsmarknadensHar neddragningarna inom

för långt Vad händer med människorna dennaolika sektorer gått i
individen på sikt orka arbeta under dessa villkorsituation Kommer att

råderoch med den bemanningssituation i organisationer medsom
handikappadeideal kommer och med"magert" Hur t.ex. personer

behandlas påverkas produktion ochnedsatt arbetsfönnåga Huratt
kvalité och tjänsterpå varor

ekonomiskt moralisktArbete där individen ochstörretar ett ansvar
gamla konflikten mellan arbetsgivare och arbetstagare.luckrar denupp

konflikt;frö till mellan de livsambitionemaI stället sås inreett en egna
blir svårare skjuta på överord-och arbetets krav. Det att över ansvaret

och fårarbetsgivaren, själv ställning till vad denade eller görtavar en
arbetet står konflikt med kan frust-på jobbet och i ambitionerom egna

frihet arbetet,ration och utbrändhet bli resultatet. iJu mer som ges
desto verkar det fri från arbetet.svårare siggöraattvara

föreligger skillnader mellan och offentlig sektor ochprivatDet stora
i offentlig sektor gått mycket långtmånga avseenden har inom iman
förändringen personalstyrkan för få lägre kostnader. Vid sidanattav

arbetet den personalen ställs inför fram-med minskaattom egna man
tida rekryteringsproblem. handlar kunna klara utvecklaDet att attom
den ha vikarier till hands, klara arbetstopparpersonalen, att attegna
och sjukfrånvaro, bibehålla kreativitetenliksom och inte minst skapaatt

arbetsklimat. Arbetet meddrägligt psykosocialt vård och ärett omsorg
lagarbete och social sammanhållning fungeraexempel på måsteett att

för upprätthållas.kvalitet skall kunnai servicenatt
Ekonomisk tillväxt förutsättning för ökad sysselsättning,är en men

den arbetslivets problem. Arbetslösheten har underlöser inte alla se-
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kombinationblivit del samhällsbilden. Iår i det närmastenare en av
arbetslivet blivit starktmed "downsizing" i många organisationer har

beskriver bristen påförändrat. finns flera undersökningarDet per-som
verksamheten. Statistikden drabbat både de anställda ochsonal och hur

påpekanden dåligArbetarskyddsstyrelsen antaletfrån visar röratt som
bekräftas enkätundersökning LOmiljö ökar. ipsykosocial Detta somen

från tjänstemannaorganisationerskyddsombud och studiergjort bland
resultat.liknandevisar

byg-minimalt bemannade organisationerskära ned tillStrategin att
såvälmed kort varsel, vilket gällerkan inpå externa tasatt resurserger

handsArbetskraften finnas tillverksamhet. måsteoffentligprivat som
vilket innebär betydande riskögonblick den behövs,detprecis i ensom

arbetsgivare emellan, arbets-konkurrenssituationhamna iatt omen
kraften.

Hcrurkiervsa.Mumin-sing s

förFramtidens flexibilitetarbetsorganisation bygger att anpassa
efterfrågan offentlig sektor. Samti-verksamheter till såväl privati som

digt finns målkonflikt mellan flexibilitet och "downsizing".det Atten
flexibiliteten ienbart förlita sig på "just-in-time" personal integynnar
livscykelpers-långsiktigt perspektiv. Arbetslivet måste hanteras i ettett

pektiv föräldraledighet, sjukdom m.m. för skapa förutsätt-studier, att
för individen kunna arbeta och försörja sig under livets olikaningar att

ochskeden. finns behov modeller för arbetsorganisationDet av nya
socialt trygghetssystem, hänsyn till flexibilitet, social och eko-tarsom
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rekryteringsbehovFramtidaomvärldsfaktorer.trygghetnomisk samt
pensione-på sikt, dvs.sysselsättningenlösakommer till del närattstor

faktum.blir40-talistemaringen ettav

Anställningsforrner

förskjutningföljts vissarbetsmarknaden harförvillkorenDe enavnya
anställningar. Påtillfälligatill olikafrån fasta anställningar typer av

kärnanföljandebeskrivas påstrukturenkan sätt:arbetsplatsermånga
därtillanställningsvillkor,med godaanställdafastskarautgörs enav

anställningar.tidsbegränsadeslagmed olikakommer avpersoner
ochmänniskor,främstarbetenmedBland dem temporära ungasyns
hararbetenaöverrepresenterade. Dekvinnor temporärabland dessa är

högkvalificerade arbeten tillkvalifikationsnivå, frånmycket olika ar-
alls krävs.utbildningbeten där princip ingeni

fastifrågasätta behovettrendbeskrivaskanDet att ar-avsom en
fast anställdrisk hainnebär detföretagbetskraft. mångaFör att per-en

ingårriskbedömningarframtidastrategi förföretagenssonal och i per-
risken försinnebär detpraktikendel.viktig I attsonalfrågoma ensom

i dettasamhälle.individ och Extremertillföretagenfrånöver samman-
och påstårdär arbetstagare väntar"stand-by"-system atthang s.k.är

förfå träda in,och dåhamburgerresturangviddet ska bli rush t.ex. en
aktuelltinteförbi.rushen Ett ärstämplasedan är systernnärutatt som

andraiakttas ikunnatlänge,såförhållandenför svenska ännu men som
ständigtochförändringockså underarbetstiderländer. påSynen är en

Arbetstidenarbetarskyddsområdet.ellerarbetsmiljö-aktuell fråga inom
helhet.i sin Detindividers livssituationförbetydelsehar också stor
påarbetstidsmönstrengamlade vägtecken på är atttydligafinns att

kombinationerflexibilitet,krav påupplösas större avgenomgenom
olika former,Skiftarbete ideltidsarbete,dagtid, partner-heltidsarbete

konjunkturanpassadochsäsongsarbeteflextid,övertidsarbete,arbete,
för-längd ocharbetstidensinflytandeblirindividenarbetstid. överFör

allt viktigare.läggning
högt.övertidsuttaget Dettaarbetslösheten ärden ärTrots stora

personal inteochkvalifikationskravhögaresultatfrämst attett nyav
Övertidsfrågan aktuell iorganisationen.inlemmas i är ävensnabbt kan

dramatiskt ochökatobetalda övertidenhar denandra sammanhang t.ex.
registrerade överti-denden likaberäkningarenligt storantas somvara

ofta bort.förhandlas ocksåövertidförden. Ersättningen numera
anställ-den s.k.arbetsmarknaddagenstrend påtydlig ärEn annan

korttidsanställningar.vidupplever t.ex.månganingsotrygghet som
exempelvis kanplan,mångakonsekvenser påfåfaktumDetta anses
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för arbetet sjunka. kanDetta skapaengagemanget osäkerheten som
förstärker normalt existerande arbetssätt, dvs. ointresse for finnaatt nya
lösningar och i många fall minskar lojalitetenetc. medäven arbetsgiva-

Det lätt allmänär stämning uppgivenhetatt breder ochsigren. uten av
hindrar positiv utveckling.en

Lagen anställningsskydd LAS har ifrågasätts och debatteratsom
kraftigt under år. Många arbetsgivare begränsning blii attsenare ser en
låst lcravet tillsvidareanställningpå och turordningsreglerna. Underav
våren har riksdagen givit regeringen i uppdrag återkomma med för-att
slag ändring turordningsreglerna för arbetsgivare med färre änom av
10 anställda.

Under 90-talet har kunnat förändring visar ökningman se en som en
antalet tidsbegränsade anställningar och kontraktsanställningar. Iav

Sverige har idag 500 000 tidsbegränsade anställningar.ca personer
Under åren 1990-94 minskade antalet fasta anställningar med ca
640 000. Tidsbegränsade anställningar kan vikariat, projektan-vara
ställning, objektsanställning eller behovsanställning. Projekt- och ob-
jektsanställningar oftast för den anställdeär behovsanställ-tryggare än
ning och grundar sig på kontrakt viss tid. Behovsanställningöver inne-
bär den anställde rycker in timvikarie vidatt sjukdom, tillfälligasom
arbetstoppar Individen har då små möjligheter förutseatt närm.m.
denne får arbeta.

Många studier anställningsvillkoren dagensi arbetsliv visar attom
kvinnor i realiteten har villkor Behovsanställningarsämre än harmän.
ökat mycket kraftigt bland kvinnor 16-29 år åren 1993-96. Detunga
tycks trend försätter denna i särskild kvinnofälla.vara en som grupp en
Tillfälligheter och/eller flexibilitet blir styrande för arbetsmarknaden.
Detta drabbar i första hand människor särskilt kvinnor. Iunga unga

undersökning ungdomars på arbetsmarknaden framgicken attom syn
majoriteten ungdomarna önskade reglerade anställningsvillkor så attav
de kunde planera sitt liv.

Dessa lösa anställningsformer kan innebära osäkerhet ocksåen men
arbetsmarknaden flexibel förgöra individen. exempelEtt uthyr-ärmer

ningsföretagen det dag finnsi 3 000 landet.i Vård-runtsom ca av om
personal i dag har sin anställning i uthymingsföretag attsom menar
denna anställningsfonn innebär frihet och inflytandestörre på så-eget
väl arbetsuppgifter arbetstider. Att byta arbetsplats och yrke blirsom
allt vanligare på dagens arbetsmarknad. Många i den generationenunga

det självklart byta arbetsplats och arbetsuppgifter antalattser ettsom
gånger under sitt yrkesverksamma liv.
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anställningsformSocial trygghet och

har byggtsskyddsnätetsocialasåväl detArbetsrätten succes-uppsom
haråren ide 251900-talet. Under stort settsivt under senaste samma

harindividengällande. Förlagstiftning varitgrundläggande samma
skett iförändringardeoaktattillämpatstrygghetssystem stora som

70-talssamhälletmedstämde välavtal och reglersamhället. Lagar, som
Sociala2000-talet.och90-taletför rät-relevansalltidhar inte samma

kopplade tillVaritmånga århar underskyddsnät näraochtigheter an-
fasta anställningens.k.eller denTillsvidareanställningställningsform.

delar indi-andraför mångaanställningsforrnen"styrande"blev den av
föräldrapen-Sjukpenning,rättigheter.samhälleligaochsocialavidens

tillsvidareanställningenhafthar ut-a-kassa,pension,ning, somm.m.
Även tillsvidareanställningen varitharandra ut-igångspunkt. system

avbetalningsköpvidkreditprövning,bankersvidgångspunkten t.ex.
anställd""fastskall tecknas. Att öppnarhyreskontrakteller när ett vara

dörrar.många
kontraktfå tecknasvårighetervittnarmänniskor attMånga storaom

hurbeskrivitföretagare harUngaborgen.lägenhetpå utan man an-en
för kunnaföretagkompisarsmellan attvarandra korsvis attställer ange

samhället.bli "gångbar" isåför påanställning sättfasthar merenman
målblir ianställningsforrnenmednackdelar ettfinns många attDet

arbetskraftoch äldrearbetsmarknadenrörligheten påökar intesig. Det
Deeller försökanställningbyte starta eget.vid attriskertar stora av

vill-tillsvidareanställda,skillnad fråntill sämreanställda hartillfälligt
psykosocialkompetensutveckling ochbeträffandekor också ar-t.ex.

tilltillgångkonsekvenser inte hadagslägetfår i attbetsmiljö. Det stora
till anställnings-grad kopplati hög ärtrygghetsnätetdet sociala som

form.
och sti-trygghetnödvändigt utvecklaDet systemär att gersomnya

Motivationenarbetsmarknaden.rörlighet att startatill ökad påmulerar
trygghet ökar.samhälletstilltillitenstimulerasföretag kan omegna

samhälletindividensåvälskulletillsvidareanställdaInom somgruppen
för kortareyrke/branschbytavågadeflerha intresse pröva attattav

Ökad skulle stimu-rörlighetföretag.ellerlängre tideller egetatt starta
arbetslivet.lera kreativiteten i

anställda ochförlösningarför framtiden hittaviktigtDet attär nya
skalltrygghetssystemsamhälletstillför hur kopplingensmåföretagare

detutvecklas såmåsteflexibelt Systemet attkunna ske på sätt.ett mer
särskiltskydd för t.ex.också kan utsattaett ungagrupper somvara

tillfälligapåarbetarandrautsträckningkvinnor i änstörre gruppersom
anställningsvillkor.medocharbeten otrygga
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Strukturen i framtidens trygghet måste relateras till individen så att
den stimulerar flexibilitet och människor till utveckling.uppmuntrar
Individen skall ha inflytande den tryggheten så denöverett attnya

livslång kompetensutveckling. Den tryggheten skall ut-gagnar en nya
formas konstruktivt stöd för individen i livets olika skedenettsom som

förälder, pensionär, vid sjukdom, arbetslöshetung, osv.
traditionella indelningen avgränsadeDen i sektorer t.ex.som ar-

betsmarknad näringsliv, utbildning och sociala frågor behöver ändras
förså stödet livslångt arbetsliv kan konstrueras med individenatt ett

utgångspunkt.som

Kompetensutveckling i arbetslivet

Livslångt lärande

grund för tillväxtorienterad politikEn det livslånga lärandetsären per-
spektiv. livslångt lärande inriktat individernaBegreppet och in-är mot
dividemas återkommandebehov lärande under livet, särskilt underav
arbetslivet, för kunna aktiva och produktiva medborgare.att vara

snabbare tekniska ochDen allt ekonomiska förändringstakten kräver
förändringsbenägenhetstark hos individer, näringsliv ochi ien sam-

hället. Tillgång till kompetent arbetskraft liksom välutvecklad in-en
frastruktur för livslångt lärande faktorer påverkar företagensär som
vilja etablera olika delar landet ochsig i kvar. på-Dettaatt stannaav
verkar högkvalificeradeockså den arbetskraftens vilja kvar.att stanna
Med krav kunskaper förpå kunna hantera ochutmaningarattnya nya

teknik självklartdet inte kan lära allt eller förbe-sigär attny man ens
reda för ungdomensig allt i eller under grundutbildningen.

Lärandet både individuellahar och kollektiva aspekter. Lärandet
måste alltid individuellt-i sig såväl det formellt organiserade lä-vara
randet informelladet del det individuellaEn lärandetspontana.som av
handlar dock förmågan kunna arbeta i iövaatt attom upp grupp, ar-
betslag och delta i nätverk, dvs. tillsammans andramed lösaatt att pro-
blem. krävs oftaDessutom lösningar för underlättaatt ettgemensamma
individuellt lärande.

Individen fåmåste också möjlighet utveckla kom-att typernya av
efterfrågas nämligen: kreativitet, handlingsberedskap, för-petens som

måga lära och social kompetens. Individen har självatt nytt ett stort
för upprätthålla sin kompetens saknar ofta ekonomiska,attansvar men

och praktiska möjligheter till lärande. För 2000-talets föränderliga ar-
betsmarknad och arbetsliv krävs individerna möjlighetatt attges ge-
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höjaarbetsplats,ellerarbetsgivaretillrelationinitiativ, utanegetnom
lärande.formerandraellerutbildning avkompetenssin genom

arbetsli-sker igrundutbildningefterlärandetdelenDen största av
verksamheternasförcentralt momentarbetslivet är ettLärandet ivet.

Ar-arbetsuppgifterna.tillkopplatlärandet äreftersomutveckling
ochproblemlösningförinnehålla utrymmemåstebetsorganisationen

utvecklandefrämjarlärandeständigt ar-samtidigt enettlärande som
betsorganisation.

kompetensutvecklingBehovet av

dessberoendeutvecklingskraft ärochframgång avverksamhetsEn
produk-ochprodukterarbetsformer,ändrakunnasnabbtförmåga att

kundbehov. Dettakunnabl.a. mötadärigenomför nyaatttionssystem,
förändringsbe-ochkompetenspersonalenspåkravhögai sinställer tur

kom-Kontinuerligutformning.arbetsorganisationenspånägenhet samt
flaskhal-undvikaförnödvändighet attsamtidigtpetensutveckling är en

kankompetensutvecklingförarbetskraft. Insatserpåefterfråganisar
tillväxt.ochsysselsättningpåeffektpositivhadärigenom en

ochtillväxtekonomiskförbetydelseavgörandeärKompetensen av
samhället iocharbetsgivarenindividen,förinvesteringskall ensomses

angelägenhetdärmedKompetensutveckling är gemensamenhelhet.sin
ochorganisationerfackligaarbetsgivare,föroch gemensamtett ansvar

anställda.
för-anställdade ärhoskompetensenöka enförförutsättning attEn

måstespecialiseringarochHierarkierarbetsorganisationen.ändring av
ochhorisontellpåbyggerorganisationerochned ersättas sombrytas av

blidå ettkommer attKompetensutveckling ge-integrering.vertikal
krä-organisationdennaeftersom typför avparternaintressemensamt

ocksåkräverarbetsuppgifter. Dettaalla enförökad kompetensver en
stöd, stimu-kontroll krävsochorderförställetledarskap. Iform avny

delegeringVidbefogenheter.och an-avdelegeringochlans ansvarav
inne-vilketochkontrollera styra,möjligheter attledarensminskassvar

kompetensunderställdassinapåsigförlitamåstehonellerhanbär att
behovfinnaochtvingas ettdå avkommer attLedarenmotivation.och
derasvidgaochanställdadeför ar-utvecklingsmöjligheterskapaatt

krävakommerarbetet attorganiseraattbetsinnehåll. sättetDet nya
ledare.förkompetensutveckling ävenkontinuerlig

till-fårindividenbehov attfinnsarbetsmarknad stort avdagensPå
ochutvecklaskunnaförregelbundet attkompetensutvecklingtillgång

kunnathar ut-Arbetslivsdelegationen seanställbarhet.sinbibehålla
anställningartidsbegränsadeantalökatformi ettvecklingstendenser av
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kompetensut-vilketkvalificerade kunskaper,behov göroch ökat attav
anställ-tillfälligapåpekaviktigtavgörande. Detveckling attär attär

kompetensutveck-tillgång tillminskadresultera ifårningsformer inte
äldre iföljd.anställningsbarhet Deminskadmedindividenling för som

det gälleruppmärksammassärskilt bör närarbetslivet är grupp somen
teknik-sker iförändringarsnabbakompetensutveckling. De t.ex.som

oftare.allt Kompe-uppdaterasmåstekunskaperutvecklingen gör att
arbetslivetsindividen ochförnyckelfråga ut-tensutvecklingen är en

veckling.
fleraindividenbetydelse förharKompetensutvecklingen stor ur

bi-individentid,anställbarindividen blir överperspektiv. Det gör att
arbetsglädjen.ökar liksomarbetstillfredställelsenökad tillväxt,drar till

individutvecklasförgrundocksåKompetensutveckling att somenger
regel-skeKompetensutveckling måstetill reflektion.möjlighetoch få

tillfälligtdesärskilt viktigtarbetslivet. Detbundet för alla i är att an-
finnasmåstetillgodoses. Detkompetensutvecklingbehovställdas av

kompetensutveckling plane-individers behovolikaför hurstrategier av
2,4föreslagitvårbudgetenhar igenomförs. Regeringen attochras

kompetensutvecklingverksamhetsrelateradpåskallkrmiljarder satsas
mål S-programmet.del nyaavsom en

mångfaldArbetslivets

förutsätt-arbetslivet.i DessaförutsättningarolikaharmänniskorOlika
ellerkvinnaberoende påflera är,påskiljer signingar sätt manvem

någothandikappad ikanskeellergammal,invandrare, avse-ungman,
försärskilt, delsbelysesochfaktorerdessanågrapekasende. utHär av

vilken positivför visaoch delsfinnsolikheterpå de attvisaatt som
olikhetema.med tanke påfinns justutvecklingspotential som

tiondearbetskrafteningår i nästanbefolkningen ärAv per-varsom
varierarFörvärvsintensitetenutomlands.föddSverigebor ison som

de flykting-blandSärskiltbefolkningsgrupper.olikakraftigt mellan
1990-taletundertill Sverige ärkommitinvandrade ar-somgrupperna

tillgängligutsträckningdärmed ioch debetslösheten hög utgör stor en
samhället.oanvänd inästan resursmen

till detoch skälenarbetsplatserproblem på äriblandfårInvandrare
arbets-Grupporienteradesvårhanterade.iblandmångfacetterade och

Olikasituation.invandrare fårleda till utsattmiljöer kan attt.ex. en mer
grupporienterade arbe-detofta tydligare iframstårvärderingsgrunder

fästerutvecklasbeteendenkan gör attarbetssituationenItet. mansom
för-annorlundaverkaroch detskall inallavidvikt attstor sompassa

alla harsåarbetet organiserattill.avvaktande Om atthåller sig ärman
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arbetsuppgifter och ansvarsområde blir detspecifikasina avgränsatett
etnisk bakgrund. Organisations-lättare kompetensvisa sin oavsettatt

dominerande uppfattar sigförändringar medför ofta att somgrupper
med införande teknik. dettasamband Ihotade, särskilt i samman-av ny

understryka tekniken i sig inte har någon in-hang det viktigtär att att
vilkaberoende hur den används ochbl.a.neboende dynamik ärutan av

människor form utbildningtill i Enförutsättningar av m.m.som ges
för invand-personalpolitik leder till stagnationkortsiktigselektiv och
ofta tillarbetsmarknaden och förlängningenidenpå interna ut-rare

slagning.
kraftigt ochsysselsättning sjunkithar ungdomarsUnder 90-talet an-

tillfälligaskett visstids- ellerarbetsmarknaden harknytning till genom
haft utveckling i dettaharkvinnoranställningar. Unga sämre avse-en

föreställningar kringfinns också mångaende Detmän.än ung-unga
dessa handlaroch önskemål. Någraförväntningardomars behov, omav

ungdomar vill bytaförställer sigombytlighet. Manmänniskors attunga
annorlundafasta anställningar, devärdesätterofta, de intejobb ärattatt

naturligtvishar varit. går integenerationer Detvad tidigare attän gene-
allmänna de-arbetslivet. i denprioriterar i Menralisera kring vad unga

arbetsplat-ofta kritik organiseraframför ungdomarbatten sättetmot att
innehåll, hurarbetetsför lite inflytandeindividen haroch överattsen

ochinflytandeomväxling,utformas. Merarbetstider störreegetmm
arbetsvillkoren synpunkternågraindividanpassamöjligheter äratt som

återkommer.

"l
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Beträffande äldre drygt tredjedel både kvinnor och mänanser en av
45 år det problem åldras i sitt yrke. tiderna blirNäröver är ettatt att

diskrimineras äldre allt på arbetsmarknaden. äldre för-Desämre mer
tidspensioneras utsträckning och den förlorat jobbeti harstörre som
små utsikter få arbete. undersökning, därEn AMS 396att ett nytt ar-
betsgivare deltog, visade bl.a. arbetsgivarna hade40 % svårtatt attav
tänka anställa äldresig år. Samtidigt minskar andelen55änpersoner
yrkesaktiva i såväl Sverige och det blir allt färre yrkesak-Europasom

fler.tiva ska försörja allt Skälen till inte vilja anställa äldreattsom va-
föreställningarrierar. handlar kostnaderna ökar vidDet attomom an-

ställande äldre pension, sjukpenning äld-m.m., att tror attav ev. man
har tillgodogöra kunskap, äldresvårare sig inte sigatt attre ny anpassar

uppfattastill skillnad från följsammasomunga som mer m.m.
pensionsavgångama kommer skapa väsentliga problem.De attstora
yrkesgrupper kommer det uppstå akut brist påInom vissa snart att

kompetent utbildad personal. flertaloch Inom yrkesområden krävsett
erfarenhet förlång utbildning och uppnå viss kompetens. Denatt tysta

kunskapen och erfarenheten lång tid överföra och det därförärtar att
väsentligt generationsövergångar planeras så detta kan ske påatt att ett
strukturerat idag vikt behålla så mycket kom-Det är störstasätt. attav

möjligt inom organisationen samtidigt nyanställerpetens som som man
för skapa "åldersmångfald"få möjlighet kun-attatt en som gynnar
skaps- kompetensöverföring mellan olika åldrar. Förtrogenhets-och

med idéer utveckling och nytänkande där allakunskap kombineras om
åldrar bidrar till förändring.

framtida arbetslivet kommer ha behov tidigareDet större änatt av
skapa olikhetema tillgång. införa arbets-miljöer Attatt som ser som en

former mångfald kunskap och erfarenheter frånbygger påsom en av
och kvinnor, och gamla, människor med olika etnisk bak-män unga

förutsättning för klara framtidens krav såvälgrund i privatär attosv. en
och offentlig sektor.som

Arbetsmiljön

Arbetsmilj har under år kommitöproblemen åtminstone delvis attsenare
ändra karaktär. Samtidigt risker uppstår samband medi attsom nya nya
material bruk tillverkningsindustrinoch i inom så tycks deämnen tas
psykosociala problemen bli allt vanligare. Särskilt inom offentlig sektor
har problemen ökat i takt med nedskärningar och personalminskning.

Arbetsmilj öfrågor emellertid alltid viktiga och aktuella utifrånär sett
individens och i förlängningen för hela samhället. Indi-situation, även
vider och mår bra kreativitet och förnyelse och bi-trivssom genererar
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dvs.omvända fallet,tillväxten. detöka Itillpositivtdrar därigenom att
för-spiral inegativuppstårskäl inte trivs,olikadå någon somenav

Utifrån dettasamhälletkostakan kommalängningen storaatt summor.
viktigarearbetsmiljöfrågomasåkanske är ändetperspektiv attt.o.m.är

under-Arbetslivsdelegationenlågkonjukturunder tider än annars.av
såväl fysiskarbetsmiljöfrågor,ständigt fokus påbehovetstryker ettav

integrerad delarbetslivetpsykosocial, och att av ensom ensessom
arbetsglädje delarochMotivationlivssituation.hela ärmänniskas av en

produktivitet ochbetydelse föroch hararbetsmiljöpsykosocialgod
grad.allt högreuppmärksammas isambandtillväxt, ett som

skatidspress. Manberättas deteller yrkebranschOavsett pres-om
minskartiden ochsamtidigthelst bättreochtera resursernasommer
Mångaupplöses.fungerande arbetsgrupperochotillräckligaoch blir

ifrå-behövd medarbetareduglig ochidentitetenupplever älvaatt som
och dåligtKonfliktermänniskor.kränktasigoch kännergasätts som
sitt revir ioch kämparkonsekvenserarbetsklimat attär omvar enav

arbetsgemenskap ochpliktkänsla ochvärdenförstället värnaatt som
fomier.kollektivainflytandet ikanaliseraatt

fast detslåarbetsmiljön kanpsykosocialadenBeträffande attman
Exempelvishälsoeffektema för individen.kunskapbehövs vetommer

Bristmellan olika yrkesgrupper.hjärtinfarkt varierarrisken förattman
med höga kravkombinationegenkontroll ibristandeinflytande ochpå

hjärtinfarkt.riskerna förforskningsresultat ökaenligt Vissaanses

arbetsmiljöochKvinnors mäns

allmänhetarbetslivet ii än mäns.situationKvinnors är utsattmer
det skaparomfattandefortfarande sådubbelarbeteKvinnors attär ne-
utbildning,kvinnorallra flestagäller degativ Detta oavsettstress. ar-

därför färredeltid och hararbetar oftareekonomi. Kvinnorbete och
och för ensi-iarbetssituation,påverka sinmöjligheter är utsattaatt mer

arbetsskador i rörelseorganen.drabbadedigt arbete samt avmer
ochbland det flerbland kvinnorSåväl män är som nu ansersom

jämfört medleda tillfaktorer kanförkänner sig stressutsatta som
deras situationkvinnor ochUngefär 10 är61989. män attmenarav

för mycketoch de har Detarbetetpressande på göra. är störreattatt en
be-psykosociala och kroppsligaharidagandel kvinnor och män som
sigfler kvinnormedjämförelse 1989. Deti än män sägerärsvär som

och andel kvinnoroch håglöshettrötthet mänuppleva större än upp-en
elleroch ieller axlarde har iockså övreontontatt ryggarmarger

nacke.



250 Perspektiv på arbetslivsdebatten SOU 1999:69

arbetslöshet, osäkraHög anställningar, organisationsformer,nya
personalnedskämingar, ökad medelålder hos arbetskraften sammanfal-
ler med eller bidrar till ökad arbetsbelastning. arbetsmiljöun-I SCB:s
dersökning kvinnorna1997 68 % och 59 % männen attuppgav av av
arbetstakten ökat de åren och vid jämförelse med övriga EU-senaste en

Överländer det har den högstavisar sig Sverige arbetstakten. hälf-att
både och SCB-undersökningenkvinnor i de hademänten attav uppgav

alldeles för mycket tredjedel de hoppagöra,att att tvungna atten var
luncher, arbeta eller med jobb hem minst dag veckan.iöver över ta en

Stress

dag har sidan högI vi å arbetslöshet och å andra sidan mångaena en
anställda med allt för mycket Många dem dessutomgöra.att är ut-av

för hot perrnittering eller uppsägning. villkor tillsam-Dessasatta om
med "normala" påfrestningar i arbetslivet kraftfullaär stress-mans mer

faktorer. Stressen innebär ökad mobilisering organismensen av resur-
fysiska stressreaktionervåra hjälper inte på adekvatatt ettser, men oss

hantera vardagslivets påfrestningar lägger ytterligaresätt utan snarare
bördan. kanpå Stress också positivt avigsidorna medförsten vara men

hälsorisk.en
Varför blir då inte alla sjuka Utsätts inte alla människor, ellermer

mindre, för dessa slag påfrestningar finns fleraDet på den frå-av svar
somliga harEtt möjligheter påverka vår arbets-är att attgan. av oss

situation, dvs. har egenkontroll, egenmakt, vardagsmakt. En stor ar-
betsbelastning kombinerad med god egenmakt arbetet tillgör ut-en en

till börda.maning kallas oftaDetta för "den gladaän stres-snarare en
sliter tillnärrnelsevissen". Den inte så mycket på kropp och psyke som

"den skadliga kännetecknasstressen" arbetsbörda istorsom av en
kombination med låg egenkontroll, egenmakt, vardagsmakt. Det denär
sistnämnda situationen medför ökade hälsorisker.som

Problem och problemlösningar beträffande och stressrelate-stress
rade arbetsmiljöfrågor har dagordningenpå också i internationellasatts
sammanhang. bådaDe FN-organen ochWHO ILO utfärdade redan
1986 föranvisningar psykosocialt arbetarskydd. inleddeEU sittett ar-
bete i riktning hösten 1993 och har publicerat flera skrifter syf-samma
tande till åtgärder skadlig arbetslivet.i Stress i arbetslivetmot stress
framkallar ohälsa också produktionsbortfall och dyrbar för fö-ärmen

och människor.retag
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särbehandlingkränkandeochMobbning

aktuella frå-gradsärbehandling i högstakränkandeochMobbning är
arbetsmiljöproblemetredovisahar valtArbetslivdelegationen attgor.

de s.k. stafettpin-anslutning tillbetänkandet imobbning i slutet av
till åtgärder.för förslagredogörsDär ävennama.

arbetsmiljöochArbetslöshet

arbetsskadeanmälningarmellan antaletsambandstatistisktfinnsDet ett
för-faktiskdetta visartveksamtdethögkonjunktur,och är enommen

personalomsätt-ökar bl.a.högkonjunkturUnderhälsan.ändring av
ofta medförvilketarbetskraften i sigingår ioch flerningen personer

arbetskraft vilketefterfrågan påråderSamtidigtarbetsskador.fler en
ocharbetsmiljöställa krav påkunnasigfler arbetstagaregör att anser

finns det teckenandra sidanlågkonjunktur åUnderarbetsvillkor. som
arbetsmiljön kon-brister iunderlåter närtyder många att taatt upp

hoppasbristerna ochMänniskor tigerarbetekurrensen är stor. omom
hurhar vittnatarbete. Mångaförlora sittriskenminskapå så attsätt om

mediabeskrivits ivilket hararbetsplatserna,påsprider sigtystnaden
de harmedlemmar40 % LO:såret. T.ex. attunder det senaste avanger

anmälannågonde inte gjortoch/eller skadorohälsaarbetsrelaterad som
om.
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Flexibiliseringen bl.a. innebär arbetsgivare oftare använderattsom
tillfällig personal kan öka riskerna för arbetsolyckor och skador. Kun-
skap och information arbetsmiljön blir angeläget arbetslivetnärom mer
präglas ökad flexibilitet. Internkontroll och tillgång till företagshäl-av
sovård har och betydelsefulla roller förgivna det framtida arbetsmiljö-
arbetet.

Individens drivkraft

Mot bakgrund ovanstående kan konstatera den individuellaattav man
drivkraften mycket viktig dagens arbetsliv.i känna förAtt sinär ansvar
fortbildning vidareutbildningoch och redo på sigatt störreatt tavara
arbetsuppgifter dag självklart för Arbetsmarknadeni många. för-iär är
ändring från förmarknad arbetstimmar till marknad för kompe-en en

på och initiativ såväl kravKrav på kompetensutveck-tens. ansvar som
ling och kompetensfömyelse finns allapå nivåer. personligaDet ansva-

i mångt och mycket fråga vilja, attityder och värderingarärret en om
för ska möjligtdetta krävs strukturerna i arbetslivet ochatt attmen vara

på arbetsplatsen individen reell möjlighet för sinatt tager en ansvar
kompetensutveckling och inte minst försörjning.sin Ledarskapetegen
viktig del organisationsstrukturensi möjlighet individerär atten ge

incitament till i arbetet.växaatt
arbetsliv med högt ställda kravDagens och ökat på denansvar an-

ställde resulterar ökade möjligheteri och inflytande. godEnstörre eget
arbetsplats för den anställde där den enskilde kan kontrollera belast-är
ningar och krav och få socialt stöd, vilket också bra för verksamhe-är

och helhet.organisationen i sin Individen måste känna grundläg-ten en
gande trygghet arbetslivet föri kunna utvecklas i sitt arbete ochatt
kunna planera liv utanför arbetet.sitt

På arbetsplatsen viktiga delar också kompetensutveckling, plat-är
och medbestämmandeorganisationer för de anställda. Arbetsgiva-tare

ökar det gäller skapa förutsättningar arbetsorgani-inär attrens ansvar
sationen för utveckla de anställdas kompetens och därmed verksam-att
heten. Ett arbetsliv förändras och kräver flexibilitet individensom av
kan fungerainte människor kännerinte tillit, tillförsikt och förtro-om
ende.
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Stafettpinnar

uppslag och idéerFörslag,

förändrats kännslever tid har på iblandVi i sättett som om-en som
Människor arbetslivet måste kunna känna grundläg-tumlande. i en

de för-gande tillit till samhällets stukturella villkorenävenresurser om
förändras. förutsättning tillväxten skall öka.Detta är atten

har betänkande föränd-Arbetslivsdelegationen i sitt visat raden
arbetslivet ochringar sker i påverkar individens förutsätt-somsom

Avsikten skapa mångfacetterad bild kanningar. är utgöraatt en som en
grundläggande beskrivning arbetslivet idag med hinder ochde möj-av
ligheter finns för individen.som

tydligtBeskrivningen visar det krävs hel del förändringar föratt en
dagens arbetsliv. Förändringar och förbättringar för indivi-utvecklaatt

den nätverk hela livssituationen.kräver griper in iett av resurser som
förutsättningar förSamtidigt krävs ökade det självansvaret attegna

kunna och arbetsliv.påverka sittstyra
arbetetDelegationens med vidareutveckla förslag tillatt attanser

lösningar på rad frågor arbetet med betänkandet harIär nästa steg.en
delegationen haft olika idéer och uppslag. flesta omfattande ochDe är
kräver ytterligare tid utveckla. denna bakgrund avlämnar dele-Motatt

stafettpinnarförsta hand antal form för-gationen i iett av
slag/idéer/uppslag för fortsatt bearbetning. området förInom mobbning

särbehandlingoch kränkande överlämnas särskilt förslag.ett

Den trygghetennya

Stafettpinne 1

Arbetslivsdelegationen föreslår trygghetssystem för indi-att ett nytt
viden utvecklas bättre behoven i dagens ochmotsvararsom mor-
gondagens arbetsliv.
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idagarbetearbete ellerimellan ärGränslandet att utanatt varavara
det socialaindividperspektiv. Brister iproblematisk, trygg-ettsett ur

stödindividens behovkansamhället intehetssystemet gör att avparera
och flexibilitet.utvecklingmöjliggörsom

sociala trygghets-detdet dagsDelegationen överär attatt seanser
får strukturanställningsfonner så dettillrelaterat attsystemet somen

arbetsliv i förändring.medöverensstämmer ett

arbetslivethelaorkaAtt

Stafettpinne 2

medsamverkaniföreslår regeringenArbetslivsdelegationen att
genomförforskaremyndigheter och ettarbetsmarknadens parter,

kanhur flerfram förslag påförbrett utvecklingsprogram att ta
ålderspension.till ordinariearbetamöjlighetberedas att

olikaarbetamöjligheterork,individenskeden harolika attlivetsI osv.
de-pågår undernågotarbetslivet störremycket. Om somsomserman

helaorkaplanering .förmeddet viktigareliv blir attlen vårt vuxnaav
År pensionsåldem 59faktiskagenomsnittligadenarbetslivet. 1992 var

sannolikt lägre.idag denochår ännuär
kompetensutvecklingarbetstider,arbetsvillkor,Inflytande sinaöver

heltorkaindividen skall kunnaförmedelarbetsmiljö ettoch är att ar-
önskemål och behovanställdesdenkanbetsliv. Arbetsgivare mötasom

vilket ökar tillväxten. An-arbetsplatsen,påklimatkreativtskapar ett
drabbasindividenerbjudasskallrehabiliteringochpassning avom

pensionsåldemfaktiskadenvill höjaarbetsfönnåga. Omnedsatt man
blir möjligt.dettasådanaarbetsvillkorenmåste attvara

åldrarför allaarbetslivEtt

3Stafettpinne

byggs"generationsbryggor" iföreslårArbetslivsdelegationen att ar-
för alla åldrar.arbetsplatserskapabetslivet för att

samtidigtde årenunderpensionerasMånga kommer närmasteatt som
Under 2000-taletsarbetsmarlmaden.påungdomar kommer inallt färre

lämna arbets-fler000beräknas 120första decennium attpersonerca
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försörjavad tillkommer. innebär färre skallmarknaden Dettaän attsom
rekrytera till vissafler, arbetskraftsbrist uppstår, svårtrisk för att unga

förtid Samhället och arbetslivetarbetslivet iyrken, många lämnar osv.
överbrygga mellan desvårigheter försökainförstår gapetattstora

stimulera de äldreerfarenheter och kunskaperäldresoch samt attungas
utveck-pensionsålder. i arbetslivet måstetill Processerarbeta framatt

arbetsplatser för allanytänkande skaparlas för stimulera ettatt som
Åtgärder behålla äldreanställa ochstimulerar intressetåldrar. attsom

vidtas.på arbetsmarknaden måste

Kompetensutveckling

Stafettpinne 4

kompetenskonton förföreslår individuellaArbetslivsdelegationen
alla arbetslivet.i

sin kompe-möjligheter få inflytandeochIndividens makt överatt
medsärskilt viktigt förstärkas, vilkettensutveckling måste är personer

anställningar.tillfälliga
individen flerabetydelse förKompetensutvecklingen har stor ur

tid, indivi-blir anställningsbarindividenperspektiv. Det övergör att
arbets-arbetstillfredställelse ochökar, ökadtill tillväxtendens bidrag

individenockså grund förKompetensutvecklingglädje attger enm.m.
utvecklas.

Stafettpinne 5

medföreslår arbetetArbetslivsdelegationen avsättaattatt resurser
fullföljs.kompetensutvecklingverksamhetsrelateradtill

pla-kompetensutvecklingför hur behovfinnas strategierDet måste av
skearbetslivet. Kompetensutveckling måstegenomförsoch i re-neras

för alla.gelbundet
finns förmåga till förändring.beroende detverksamhetEn är attav

tillgodoses ikompetensutveckling måste kunnakraven påökadeDe
för detta.arbetslivet avsättsatt resursergenom
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arbetsmiljöLedarskap och

Stafettpinne 6

"yrkesutbildning" för che-föreslårArbetslivsdelegationen en
mångfald,de kunskapersärskild inriktning påfer/ledare med om

da-arbetsmiljö behövs irelationer,och socialamänskliga samt som
arbetsliv.morgondagensochgens

betydelse för tillväxt,arbetslivet centraliLedarskapskompetensen är av
påarbetsmilj öfrågoma. Kravenoch hanteringutvecklingarbetslivets av

Arbetsplat-och omfattning.både styrkaarbetsledare ökar ichefer och
kräver kun-nationalitetolika åldrar, könmångfald med storaosv.sens

ledarens/chefens behovarbetslivetFlexibiliteten iskaper. gör att av
Ledarskap måste be-ökar.levnadsvillkormänniskorskunskaper om

komplement tillistället för rollenyrketraktas att ettett enses somsom
samordningsfunktion.specialist- eller

behovetoch kunskaper framstårerfarenheterdelegationensUtifrån
del yrken har börjatangeläget. Enledarutbildningkvalificerad somav
kopplad till yrkesut-ledarskapsutbildningsärskildorientera sig motatt

specialister och kunnigadocknormalabildningen. Det är att personer
grund-krav påchef/ledare särskildatillrekryterasinom yrke utanett

ledarskap.kunskaperläggande om

arbetsplatsenpåTystnaden

Stafettpinne 7

meddelarfrihetochföreslår yttrandefrihetArbetslivsdelegationen att
förstärks för alla arbetstagare.ochtydliggörs

jobben.hård konkurrens Dettaarbetsmarknad präglasDagens omav en
rädslahar ökat på arbetsplatser. Avtystnaden vårahar bidragit till att

framför kritiskadet mångaför förlora arbete intesitt äratt syn-som
hämmandeklimat i utsträckningarbetsplats. Dettapunkter på sin är stor

enskilda arbetstagare och för arbetsteamet. Enför hoskreativiteten öp-
för skapaarbetsplatsen oerhörd viktoch dialog pådebatt är attavpen

därmed ökad tillväxt.arbetsmiljö ochkreativ ävenen
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arbetslivetiForskningen resurssom

Stafettpinne 8

fortsätt-särskilda iföreslår ävenArbetslivsdelegationen att resurser
arbetslivsornrådet. Arbetslivs-forskningpå rörningen satsas som

utvecklas såarbetslivsstatistikenföreslår attdelegationen att nya
arbetslivsområdet kanpåutvecklingenochfångastendenser upp

tid.följas över

för förståför framtidenbetydelse attArbetslivsforskningen är storav
arbetsmiljöförhål-psykosocialadär bl.a.arbetslivsammanhangen i ett

arbetslivs-ochArbetslivsforskningenbetydelse.får alltlanden större
arbetsmiljöerochvillkorbaserad påfrämst varithar mänsstatistiken

finnsskymundan Detarbetsmiljöer kommit itill kvinnorsvilket lett att .
fokuseraarbetslivsforskningenförtill inomdärför skäl att merramen

finns flera incitamentarbetsmiljöer. Detarbetsvillkor ochpå kvinnors
frånresultatanvända sigkanansvarigaledare ochtill arbetslivetsatt av

forskareerfarenfarenhetsutbytet mellanochInformations-forskning.
ökaförintensifierasbehöveraktörer attarbetsmarkandensoch

finnaväsentligtdetarbetsliv och vägardagens attärkunskaperna om
ske.för detta kanhur

ordförandeland i EUSverige som

Stafettpinne 9

individ-arbetslivsfrågomaföreslår ettArbetslivsdelegationen att ur
ordföran-tid Sverigeunder denagendan ärpåhögtperspektiv sätts

deland i EU.

ochkunskapergodamycketperspektiveuropeiskthar iSverige ett er-
för indi-arbetsmiljökreativskaparfaktorervilkafarenheter ensomom

ochutvecklingarbetslivsfrågornasfokus förindividen ividen. Att sätta
långt detta hänse-ihar kommitSverigeviktigare.alltförändring blir

underdiskussionGenomåterstårmycket göra.ende attäven enom
berikaperspektiveteuropeiskadet ävenkommer attordförandeskapet

arbetslivsdebatten.svenskaden
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Företagshälsovård

Stafettpinne 10

tillha tillgångalla arbetsplatser börArbetslivsdelegationen attanser
arbetsmiljöarbetet.iföretagshälsovård resurssom en

efter-framtidens arbetslivbetyda ikommerArbetsmiljöarbetet att mer
betydel-takt ochallt snabbarearbetsplatsen sker ipåförändringarsom

ökar. Behovetarbetsmiljönpsykosocialaframförallt den av ex-sen av
arbetsmiljöarbetet.kraftpositiv iökarterna som enresurser

tillgo-behövas forkommermetodutvecklingochRådgivning att att
för tillfälligtarbetsmiljökunskaperarbetslivetflexibiliteten idose t.ex

omprövninganledning tillarbetslivetfaktorer ianställda. Nya avenger
företagshälsovården.påsynen

minsta företagende allraArbetsmiljöfrågor för

Stafettpinne 11

stödoch ikostnadsfri rådgivningföreslårArbetslivsdelegationen att
utvecklas.företagför småarbetsmiljöarbetet

förutsättningarhar andraföretag störreArbetsmiljöarbetet i små än ar-
förändring-strukturellaframför allt mindre Debetsplatser och resurser.

företag.arbetsmiljön dessaiberörbeskrivitstidigare ävenarna som
arbetsplatserarbetsmiljö småpåbrakunna klarasvårtDet är att enav

fårarbetsmiljönpsykosocialadär denjourbutikerserviceföretag,it.ex.
betydelse.allt större

upphandlingvidKvalitetskrav

12Stafettpinne

kvalitetssäkringpåföreslår kravArbetslivsdelegationen att enav
upphandling ställs.vidarbetsmiljögod

måstevid upphandling inne-kvalitetssäkringökade krav påtillMotivet
upprätthållauppdraget måsteerhållerden leverantörbära att ensom

ellerförbetydelse tjänstensArbetsmiljön hararbetsmiljö.god stor pro-
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tidi-med framgångupphandlingen haroffentligaduktens kvalitet. Den
gällerutveckling detpositivpådriva när t.ex.föranvänts att engare

arbetsmiljön.gällabordeprodukter. Dettamiljövänliga även

och könArbetsmarknad

13Stafettpinne

åtgärderarbetsmarknadspolitiskaföreslårArbetslivsdelegationen att
kön.förutsättningarindividensutifrån oavsettskall omsättas

får kvinnorresursanvändning sämrearbetsmarknadspolitiskadagensI
rehabiliteringomskolning,kompetensutveckling,vidtilldelning t.ex.

dennaförstärkerarbetslivdagensiFörändringarnaarbetsskador.vid
tendens.
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och kränkande särbehandlingMobbning

formen kränkande särbehandlingvanligaste iMobbning denär av ar-
upplevde mobbade arbets-000 sigbetslivet. 250Närmare personer av

arbetsmiljöundersökningchefer under år, visar SCB:skamrater eller ett
de anställda. Mobbning ochfrån åtta1997. Det procentmotsvarar ca av

arbetsskador anmäls alltformer itrakasserier några störreär av som
"...upprepade kränkandemobbningomfattning. Definitionen ärav

försvarahar svårt sig."handlingar attmot person somen
behandlad arbetslivet inte sakibli orättvistAtt är att ut-samma som

ska behöva bli för diskriminering.för diskriminering. Ingensättas utsatt
debatten och lagstiftningenför särskildaLagstiftning finns grupper men

Därför finns det anledning tillalla.behöver omfatta överatt se
skapa helhet.lagstiftningen syftei att en

och därmedledning, liksom neddragningarDålig organisation, svag
för mobbning. Mobbningen har iarbetslivet grogrundökande i ärstress

den drabbaroffentlig privat sektor,omfattning istort sett somsamma
fler äldrekvinnor och lika, än utsätts.män yngremen

hierarkiska organisationer, Vår-vanligast iMobbningen t.ex.är som
mobbadeHälften de upplever sigden, kyrkan, polisen. som somav

andra hälftende skyldiga till mobbningen.utpekar kolleger Densom
således troligen vanli-chefen mobbar.upplever det Det äräratt som

få. flereftersom de förhållandevischefer mobbar Det mänär ärattgare
kvinnor kande flesta chefer Starkakvinnor mobbar, är män.än som

mobbarchefer. vanligastbekymmer med Det är män mänattsvaga
följd köns-mobbar kvinnor, framför allt denoch kvinnor en avsom

arbetsmarknaden. ovanligt kvinnor mobbaruppdelade Det mänär att
arbetetunderordnade mobbar överordnade. förebyggandeoch Detatt

för mobbning uppkommer naturligtvis det viktigaste,förhindra äratt att
trenden mobbning på arbetsplatserna inteallt visar på atttrotsmen

naturligtvis också problem effektivitetssyn-minskar. Detta är ett ur
arbetsplats där mobbning förekommer koncentrerarpunkt eftersom en

den konflikten ochdel på interna det uppstårsina etten av resurser
"energiläckage" drabbar verksamheten. Lagstiftning mobb-motsom

fyller funktionoch kränkande särbehandling viktig detning en men
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behövs förebyggande arbete, samordning och kompletterande åtgärder
för lyckas.att

uppfattningEn vanlig hos allmänheten mobbning beror på denär att
mobbade själv, forskning mobbningensvisar orsakerattmen snarare
ska sökas hos Goda arbetsmiljöeri organisationen uppvi-än personen.

mobbningsfall. Duktiga ochinga envetnasar personer engagerarsom
sig hårt arbetet i riskzonen. Om de pekar på missförhållanden kani är
de chefer och arbetskamrater.angivareses som av

kränkande särbehandling,Konsekvenserna eller mobbning, kan iav
fårallvarliga fall leda till någon skulden och från arbetsplat-stötsatt ut

ofta med långvarig sjukskrivning och förtidspension följd. Isen, som
vissa fall slutar den mobbade rättshaverist i försöksitt attsom upp-
rättelse. för förändra arbetsorganisation eller ledningOm inget görs att

syndabockar utpekasrisken för på arbetsplatsen.är attstor nya
Sjukfrånvaron hos dem har anmält mobbning arbetsskadasom som

för ochi genomsnitt dagar kvinnor 110 dagar för Enligt120är män. en
skattning avseende hela landet, gjord försäkringskassan Blekinge,iav
kan årligen och långtidssjukskrivningar förknip-mellan 10 000 30 000

med mobbning, och mellan och självmord. mellan100 300 Det ärpas
två och fem gånger så många de årligen dör fysiskasom som genom
olycksfall i arbetet."

flesta mobbningsfall följer och följerDe allra mönstersamma en
ligger oftas.k. "mobbningsspiral". botten dålig arbetsorganisation,I

olöstachefer och därigenom sakproblem. förDet utrymmesvaga ger
informellt ledarskap. Obestämda känslor hot revirnegativt görett attav

och maktpositioner eller förstärks. Misstämningen brederupprättas ut
sig, problemlösningen irritationen vändsavstannar, mot person, somen

alltmer och börjar försvara sig eller förstärka sitt beteende.står ensam
Attityderna hårdnar, bagateller förstoras, den utpekade hamnar i djup
kris. försvarar henne/honom och stämplas omöjligIngen personen som

samarbeta med. Ledningen dras in. försöker bli med synda-Manatt av
bocken personlighet- duglighet- ifrågasätts.intevars

Ofta upptäcker arbetsgivaren alldeles för vad pågår,sent som men
då kan och ska arbetsgivaren framgår klart ochDetäven agera.- -

tydligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter kränkande särbe-i mot
handling. forskning femNorsk visar arbetskraftenatt procent ut-ca av

systematiskt för negativ behandling och har svårt försvara sig,sätts att
14 mobbning på deras arbetsplats allvarligäratt procent attanser en

belastning det dagliga arbetet och mobbningi 27att procent attanser
har försämrat effektiviteten på deras arbetsplats det går görasamt att att

mobbning cheferna klart och tydligtnågot åt i ord och- allra vik-om-
tigast i handling visar här mobbning.vi inteatt accepterar-
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före-ArbetarskyddsstyrelsensocharbetsmiljölagenenligtDet är
det före-förhararbetsgivarenintemkontroll ansvaretskrifter somom

ofta svårthararbetsgivaren attmobbning,byggande arbetet semot men
oftaocharbetsmiljö,dåligochmobbning,mellansambandet stress

mångaocksåharskyddsombudenochFackenchefen.ocksåmobbar
inblan-arbetskamraterderasdär ärmobbningigånger svårt tagatt ta

frånbeställningkan inteFöretagshälsovården utandade. ar-enagera
betsgivaren.

finnsarbetsskada. DetgodkändmobbningfåsvårtDet attär som
och klaramobbningförhindrapåmycket att uppatt sparapengar

iArbetsmiljö låtittidningen göra treBeräkningarmobbningsfall. som
inblandad visarvaritarbetsgrupper attmobbningsfall därlångvariga

samhälletsOch då intekronor.miljoner är2fall blirkostnaden runtper
Medinräknade.och medicinerläkarvårdsjukskrivning,förkostnader

detmobbningkonsekvenserna ärdyraochde svåratanke på an-av
tillanledningarnahjälp.får Enmobbadeflerintemärkningsvärt att av

hel-tillkostnader intesamhällets vägssannoliktdetta att enär samman
verksamheten.offentligadenområden iolikahänförs tillhet utan

särbehandling har ikränkandeochmobbningbeskrivsDet somsom
sakligahögstbörjan ifallen sin mot-överväldigande majoritet aven

små-därmed såochi klartextkonfronterasaldrigsättningar somsom
därbemanningökad lägregrogrundpersonifieras. En är stress,ningom

olikadäryrkesgränserSamarbeteutföraskall överanställdafärre mer.
förminskarToleransenökadtilllederkulturer möts personerpress.

särbehand-kränkandeåsikter. Denavvikandeoch haravvikersom
konfliktinfekteradfara illa ibörjarmänniskoruppstårlingen när en

upplevs påKränkningarbåda sidorna. ömsepåoftastdeoch det gör
Situationensärbehandling.handlardet knappasthåll, vilket gör att om

och lagar.föreskrifterreglera viagårinteupplevelserskapar attsom
välbra, vettiga,mobbar kan haoch denmobbasBåde den somsom

idéer. Påde harbara inteProblemetunderbyggda idéer. är att samma
väljas detprincip måstemetod elleridé, ärdärarbetsplatser enenen

upplevaskanFörlustenförlorar.någonochvinnernågon somsomsom
åsikter kanmedidentifierade sinastarktMänniskorkränkande. ärsom

konflikter.till Enbränslede ideligenochdemha lämnasvårt att ger
destruktiva förlopp.dettaförregelchef kan i sätta stopp

mobbnings-samtliga iförstålättganskaalltså parterDet attär en
lyssnar påenbartalla kategorierhjälparemedsituation. Faran somav

identifikationtill stjälpare sinförvandlasde kanär attpart genomen
proble-klient blirlojalitet med sinläkares,med offret. En terapeuts etc.

flera aktörer.konflikter medinblandning imatisk vid
enkelt indivi-heltsärbehandlingkränkandefallhel del ärEn av
outtalad,har upphov isittpersonalproblem. Utstötningenduella men
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berättigad kritik alltså aldrig får feedbackgentemot ochen person, som
därigenom ingen möjlighet korrigera sitt beteende, vilket på sikt le-att
der till samarbetsproblem. andraI fall det sig individproblemrör om

blir grupproblem personalansvarigas rädsla för medituattsom tap.g.a.
problemen.

Den klassiska syndabocken finns, tillhör minoritet bland demen en
identifierade offren för kränkande särbehandling. En typannan av
"oskyldiga" de hamnar på kollisionskurs medär omgivningen försom

de Vågar påpeka oegentligheter och missförhållanden.att kallasDe på
amerikanska för "Whistle blowers" och har ofta mått civilku-ett stort av

Är feg och dessutom har maktövertagmotparten används dettaettrage.
ofta för oskadliggöra hotet, utfrysning, hot elleratt trakas-t.ex. genom
serier. kan kopplasDetta till debatten den ökade tystnaden påom
svenska arbetsplatser pågått de åren. Den s.k tystnaden isenastesom
arbetslivet behandlar delegationen under avsnitt i detta betän-ett annat
kande.

finnsDet utbrett offertänkande i mobbningsdebatten.ett Den
kränkte offergivetvis och mobbama offerär för arbetssituationen.ett är
Den har chefen. Självfallet ska inte kränkandeär särbe-som ansvar
handling få förekomma, det ingen denna etikett påsättaattmen gagnar

mängd olika problem i arbetslivet där människor känner sig illa be-en
handlade. bättreDet kalla problemen vid derasär oklaraatt rätta namn,
befattningsbeskrivningar, överbelastade chefer, bristande kommunika-
tion mellan medarbetare och mellan medarbetare och chefer. aktu-Den
ella lagstiftning finns på detta område skyddar den till vissutsattasom
del reglerna för få sitt ärende rättsligt och rehabiliteringatt prövatmen
för den mobbade har del brister. Rehabilitering måste kunnat.ex.en
anordnas på arbetsplats där han/hon för mobbingän utsattsen annan

det inte går förhindra mobbningenatt attom upprepas.
förekommerDet den mobbade blir omplacerad, han/honatt men om

inte godtar omplaceringen kan den mobbade Densägas ut-upp. som
för mobbning och blir omplacerad måste kunna fåsatts skälen tillveta

omplaceringen och kunna ha synpunkter på detta behöva ris-utan att
kera sin anställning.

Arbetsgivaren omfattas idag arbetsmiljölagens bestämmelserav om
motverka mobbning och trakasserier. Särlagstiftningatt jämställd-som

hetslagen starkare skydd for den sig ha blivit förutsattger som anser
sexuella traksserier. Den arbetsgivare får kännedom attsom om en ar-
betstagare hasig blivit för sexuella trakasserier ska utredautsattanser
omständigheterna och vidta de åtgärder skäligen kan krävas för attsom
förhindra fortsatta sexuella traksserier. Om arbetsgivaren underlåter att
vidta åtgärder kan arbetstagaren erhålla allmänt skadestånd. Motsva-
rande regler har införts avseende etnisk diskriminering och diskrimine-
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kanMansexuell läggning.respektivefunktionshindergrundpåring av
mobbninggällatillutsträckasborderegler attdessainteifrågasätta om

generellt.trakasserieroch

Sammanfattning
särbehand-kränkandedelegationenkonstaterar attSammanfattningsvis

orsakararbetslivet stortproblem imobbning ärform ettling i somav
högaocharbetsplatsenpåeffektivitetminskadindividen,lidande för

alltid ochlyckas intearbetetförebyggandesamhället. Detförkostnader
effektivalägedettasaknas i meto-uppstår. Detmobbningssituationen

mobbade.denrehabiliteraochstödjaförder att
godskapaförarbetetförebyggande attdetibristerfinns enDet

intemkon-kräverArbetsmiljölagen attarbetsmiljöpsykosocial atttrots
fö-möjlighetIntemkontrollen attärarbetsplatsen.påtroll enupprättas

arbetsgiva-innebärInternkontrollsärbehandling. attkränkanderebygga
arbetsmiljöreg-tillmedsystematiskt arbete attattett seupprättarren
kränkandeföreskrifter sär-Arbetarskyddsstyrelsensuppfylls.lema om

arbets-framhållerochindividentillstöduttalatbehandling ett merger
särbe-kränkandeförhindraochförebygga attförgivarens attansvar
dessaframåtarbetsplatserna. Det ett stegpåuppstårhandling omvore

arbetadeanställdaocharbetsgivarebådeochkändaregler blev attmer
handlings-ochpolicy-dokumentförebyggande upprättaattgenommer

la-träddeårmaj isärbehandling. Ikränkandehindraplaner for nyaatt
dethurför tidigt sägadetkraft atti är ännudiskriminering mengar om

lagstadgadearbetslivet. Detimobbningmotverkatillbidrakan att
bräck-betraktasmåstemobbningfördenskyddet för uttsatts somsom

foroch denprövade utsattsrättsligtblirärendenfåligt. somDet är som
och kännersamhälletallvarpåbliinteupplever tagenmobbning att av
rättslig in-prövad isakfå sinförhindraseftersom attvanmakt enman

arbetsskada. Engodkändmobbningfåsvårtockså attDet är somstans.
deninnefattaocksåbörarbetsskadelagstiftningen attenligtprövning

ärendet.påsinfåbörmobbareutpekas syngesomsom
delviktigsjälvklartmobbningskyddet ärlagliga menmotDet en

förhindraförcentraladetnaturligtvis attarbetetförebyggande ärdet
handförstatill iarbetsplatserpåinformationochUtbildningmobbning.

intemkontroll-fungerandeavgörande. Ettarbetsledareochchefer är
handlingsplanerliksompusselbitarbetsplatsenpå ärsystem annanen

ledningen.frånpolicytydligoch en
itagitsharmobbningensidamedmänskligfinns uppDet somaven

före-arbetssituationanställd har trotsNärflera somrapporter. enen
individen ihamnarmobbning såtillutsatthetfrångårbyggande insatser
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kris. Behovet för den mobbade ha medmänniska kontaktaatten atten
har tid och möjlighet lyssna blir akut. dennaIatt situation harsom per-

sonalansvariga eller andra arbetsgivarrepresentanter såväl fackligasom
företrädare svårt fylla denna funktion. Detta beror fleraatt på orsaker.
Det svårt lyssna och samtidigt företrädaär att anställda/medlemmar
och/eller involverad förhandlingsprocessenivara m.m.

När mobbning uppstår på arbetsplats det antal aktörerär in-etten
blandade. bl.a.Det arbetsgivarenär personalhandläggaren, facket,-
arbetskamrater, företagshälsovård, yrkesinspektion och den mobbade.
Alla har givna roller och det svårt för den mobbadeär vända tillsigatt
någon för få stöd.att

fallerDen lätt igenom då forutsatte mobbningsystemet ansvaret
ligger flerapå och på olika nivåer. Vem bär detparter ytterstasom an-

för kränkande särbehandling i det enskilda falletsvaret lyfts framatt
och åtgärdas oklart och det därförär vikt klargöraär stor attav ansvars-
fördelningen mellan arbetsgivaren, samhället och den enskilde.

Arbetslivsdelegationen föreslår att

ansvarsfrågan och eventuella brister i lagstiftningen vad gäller
mobbning i arbetslivet behovetoch forskning kartläggs.av

Arbetsgivaren kan fritasinte från sitt dessutom har ävenansvar men
medarbetare och andra på arbetsplatsen Frivilligorganisatio-ett ansvar.

inom andra områden exempel på hur människor kanär stödjas iner
krissituationer och kan förebild i detta sammanhang. Brottsof-vara en
ferjouren, kvinnojouren, Noaks ark m.fl. viktiga delar det frivil-är av
liga sociala nätverket inom samhällets finnsDet redan idag stöd-ram.
organisationer för mobbade, de har liten geografisk täckningmen
och/eller små for täcka landsomfattande behov.att Dessaettresurser
nätverk behöver få stöd för vidareutvecklas.att

Det dock viktigt framhålla nödvändighetenär samordningatt av av
frivilliga och professionella konstatera samhälletsamt att attresurser
har övergripande vad gäller människorett förutsättsansvar som
mobbning i arbetslivet. gårDet inte enbart lämna för stödatt ansvaret
och hjälp på frivilliga krafter. Insatser samordnade ochgenom resurser
frivilligarbete kan på sikt intäkt minskade kostnader förge en pga av
sjukvård, rehabilitering oaktat denDetta medmänskliga aspekten.osv.



särbehandlingoch kränkande 269MobbningSOU 1999:69

föreslårArbetslivsdelegationen att

tillunder årkronor år 3miljonerbeviljar 2regeringen ett resurs-per
frivilligarbeteför långsiktigtförutsättningarför skapa ettattcentrum

kunskaperoch samordnautvecklamobbadeförtill stöd attgenom
arbetslivet.ioch resurser

genomsnittskostnadenmiljoner/år2Projektkostnaden motsvararom
Projektkostnadenför mobbning.förår utsatts upp-sompersonper en

utveckla andrasikt kanverksamheten påeftersominitialtendaststår
arbetsmarknadensmedsamverkanfinansieringsformer t.ex genom

verksam-kan ha intressemfl.myndigheterberörda attparter, avsom
heten fortsätter.

för mobbadeochkunskapersamordnaProjektet bör somresurser
fönnedlamyndigheter,åligger berördauppdragutanför deligger som

för denför mobbningsåväl dentillrådgivning utsatts somsomsom
uppgifter ingå inven-börprojektetsmobbare. Iutpekats även attsom

drabbats.rehabiliteringsmetoder för de Kun-utvecklaochtera som
samverkans-utvecklautbildninginformation,skapsspridning, samt att

kostnadskrävandeochoftast långdragnaförkorta denformer kansom
uppgifter bör ligga inomandrainnebär,mobbning är somprocess som

området.och forskning inombör följa initieraProjektetprojektets ram.
samarbeteutvecklas iverksamheten börDelegationen näraattanser

arbetsmarknadensfinns för mobbade,nätverkfrivilligamed de som
enskildaforskare ochförsäkringskassan,yrkesinspektionen,parter, ex-

behandling förjuridik ochkunskaputvecklat inomstorperter som
projektets viktigastedelegationenVidaremålgrupp.denna attanser

mobbade den akuta krisen.stödja den iuppgift skall attvara
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Kommittédirektiv

Arbetslivsdelegationen

1998:62Dir.

juni 1998regeringssammanträde den 17vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

arbetslivsområdet ikunskapoch spridainskall hämtaDelegationen om
Dele-arbetslivet.det modernautvecklingpositivfrämjasyfte att aven

arbetsli-utvecklingstendenser ibetydelsefullaidentifieraskallgationen
problemområden.särskilt angelägnaanalyseraochbeskrivasamtvet

arbetsmarknadensforskare,forum därskallDelegationen ett par-vara
och inommed kunskap intresseoch andramyndighetsexperterter, om-

kanrådet mötas.

Utgångspunkter för uppdraget

förändringarbetslivEtt i

villkorochtill de förutsättningarbidragitfaktorer harolikaMånga som
Föränd-positiva.förändringarnahuvudsakarbetslivet. Igäller i ärnu

och sysselsättning. Nytillväxtökad produktivitet,tillbidrarringarna
arbetsuppgifter ochbelastandefysisktminskat andelenteknik har nya

grad delaktighetmöjlighet till högrearbetetorganiserasätt att avenger
arbetslivetanställde. modernaför den Detkompetensutvecklingoch
och riskerproblemockså innebärakanmöjligheterskapar att nyaman

uppstår.
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Arbetsmarknad

Under 1990-talets början hade ekonomiskvi utveckling leddeen som
till kraftigt ökad arbetslöshet för både kvinnor och Trenden harmän. nu

och sysselsättningen ökar samtidigt villkoren arbetsliveti påvänt som
förändras.många sätt

flexiblaAntalet anställda i anställningsfonner har ökat. Mångamer
de jobben visstidsanställningar formi projektanställningarärav nya av

och tillfällighetsarbeten. harNågra själva valt projektanställning, isom
sin kan leda till fast anställning. Andra har svårt få fast anställ-tur att
ning på grund otillräcklig eller efterfrågad kompetens.av

Utvecklingen infonnationssystem-inom och infonnationstelmik-
området möjlighet till ökad flexibilitet arbetets förläggning bådeger av
i tid och helt eller delvis arbeta distansAtt på blir vanligare.rum.

konjunkturuppgång det viktigtI uppmärksamma arbetslivs-är atten
frågorna. företag företagNya och i tillväxt bör kunskap, råd ochges
stöd till skapa god arbetsmiljö och därmed goda produktionsvill-att en
kor. fortsattFör uppnå ökad sysselsättning det viktigt skapaatt är atten
hållbara och utvecklingsbara produktionsförutsättningar. Personal-, led-

arbetsmiljöfrågornings- och blir i detta sammanhang alltmer betydelse-
fulla.

Arbetsorganisation

På alltmer internationell marknad har ökad konkurrens mellan före-en
påskyndat utveckling ökad flexibilitet i produktion ochtagen moten en

arbetsorganisatoriskaorganisation. utvecklingenDen har i stor ut-
sträckning fört med ökadesig möjligheter till och medinflytandeansvar
för de anställda. utvecklingenMen ställer också ökade och delvis för-
ändrade krav på arbetskraften. förväntningarnaFör bör deatt motsvara
anställda, förutom ha god yrkesmässig kompetens, ocksåatt en vara
beredda ökat och mångkunniga, flexibla, kreativaatt ta ett ansvar vara
och socialt kompetenta. huvudsak förändringarnaI positiva,är men
kraven kan också leda till för hög belastning för de anställda.

Olika former kompetensutveckling nödvändiga för välärav en
fungerande arbetsmarknad föroch upprätthålla långsiktigaSverigesatt
utbildningskraft. Kompetensutveckling också nödvändig förär att mot-
verka utslagning anställda heltinte uppfyller eller orkar medav som
kraven.
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arbetsmiljöPsykosocial

pågenomförtsförändringararbetsorganisatoriskaomfattandeDe som
förändrings-ökad kunskapharårunderarbetsplatserna gett omsenare

väl funge-förbetydelsefullafaktorervilka äroch somomprocesser
rande arbetsgrupper.

flexibilitet,krav påoch ökadearbetsmarknadenpåFörändringarna
arbetsorganisa-brister idet finnskan,effektivitetochproduktivitet om

påpsykosociala klimatetdetrisk förmedföraledarskap,och atttion en
negativt.påverkaskonkurrenskraftendärmedocharbetsplatserna även

och kränkan-samarbetsproblemförökad riskblandfinnsDet annat en
särbehandling.de

upplevdadenforskning visaroch stressenstudierfrån attResultat
mellankopplingtydligfinnsdetbelagttidigaresedanökat. attDet är en

besvär iformhälsoproblem ifysiskaochbelastningpsykosocial av
begränsakanUnderbemannade organisationernacke.axel ochrygg,

utvecklingtill positivmöjligheterdetillvarataförutsättningarna att som
medföraocksåUnderbemanning kanorganisationernamodernade ger.

belastningsrelaterade besvär.förökad risk

områdetResurser inom

arbetslivsområdetuppgifter inomochmedmyndigheternaHos ansvar
godsäkerställaarbete förbetydelsefulltomfattande och attpågår enett

delaktighet, jäm-präglasarbetslivoch främjaarbetsmiljö ett avsom
individochför produktionochkvinnormellan män,ställdhet samt en

arbetsorganisation.utvecklande
finns tvåarbetslivsområdetutveckling inomochforskningFör myn-

föroch RådetforskningutförALI,Arbetslivsinstitutetdigheter: som
Forsknings-forskning.finansierarRALF,arbetslivsforskning som

grad inrik-ökadåren idehar underutvecklingsinsatsema senasteoch
Fokus hararbetsmarknad.ocharbetsorganisationområdenmottats
för belast-betydelsearbetsmiljönspsykosocialadenockså riktats mot

ningsrelaterade besvär.
ASSArbetarskyddsstyrelsenAV bestårArbetarskyddsverket av
arbets-tilluppgifthar tillYI. AV attYrkesinspektionenoch att se

förvalt-centralefterlevs. ASSarbetstidslagstiftningen ärmiljö- och
chefsmyn-arbetstidsfrågorocharbetsmiljö-förningsmyndighet samt

statistikenofficiellaför denvidare överför ASSdighet YI. ansvarar
tillsynsmyndighet påregionalarbetsmiljö. YIarbetsskador och är

arbetstidsområdet.ocharbetsmiljö-
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Jämställdhetsombudsmannen JämO har till uppgift tillatt attse
jämställdhetslagen efterlevs. Jämställdhetslagens ändamål främjaär att
kvinnors och lika i arbetslivet.mäns rätt

Såväl ochASS forskningsmyndighetemaJämO ALI och RALFsom
har till uppgift utarbeta och sprida informationatt inom sina orriråden.

Uppdraget

Genom förstärkt insats inom arbetslivsområdet, vill regeringenen nu
öka koncentrationen på arbetslivsfrågoma. Det viktigt fåär att en sam-
lad bild utvecklingen och dess konsekvenser för både individerav
ochgrupper i arbetslivet. dettaI syfte behövs forum där kunskap ochett
erfarenhet från olika områden kan Utifrån den omfattandemötas. och
snabba förändring pågår inom arbetslivets olika områden finnssom
starka skäl intensifiera den offentliga debattenatt och erfarenhetssprid-
ningen. En arbetslivsdelegation bör därför tillsättas.

Delegationen skall med utgångspunkt från befintlig kunskap beskri-
viktiga utvecklingstendenser inom arbetslivsområdet på vilketva samt

och i vilken omfattningsätt individer och kan komma på-attgrupper
verkas. Delegationen skall identifiera och analysera problemområden

lämna förslag på åtgärder eller alternativtsamt visa på behov åt-av
gärder.

Delegationen skall bereda tillfällen för sakkunniga inom området,
arbetsmarknadens och andra intressenterparter aktivt bidra till dele-att
gationens arbete. Delegationen skall olika aktiviteter bidra tillgenom

spridning kunskap. Detta kan bland skeen annatav attgenom arrange-
konferenser och seminarier viktiga arbetslivsfrågor.ra om
Delegationen skall olikapå bidra till ökad kunskapsätt och kom-

den psykosociala arbetsmiljönspetens betydelse. Särskild vikt skallom
läggas vid arbetsgivarens kunskaper betydelsen förebyggandeom av
åtgärder. dettaI sammanhang det viktigt delegationenär medverkaratt
till förmedla konkreta erfarenheteratt från olika arbetsplatser.

Samråd

Det viktigt resultatär från forskningatt inom området den kun-samt
skap och erfarenhet finns hos arbetsmarknadens och arbets-partersom
livsmyndighetema till Delegationen skalltas därför i sitt arbete havara.

kontakt ochnära samverkan med arbetsmarknadens Arbe-parter,
tarskyddsverket, Arbetslivsinstitutet och Rådet för arbetslivsforskning.
Vidare det viktigt den kunskapär och erfarenhetatt bland annatom av
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forsäkringskassomafinns hosarbetsmarknadochrehabilitering som
tillarbetsförmedlingarochlänsarbetsnämnder tasvid vara.samt

Jämställdhets-medsamrådaarbeteskall i sitt ävenDelegationen
JämO.ombudsmannen

samtligatilldirektivgäller regeringensutredningsarbetetFör
åtagandenoffentligautredaresärskildaoch prövakommittéer attom

konsekvenserregionalpolitiskaredovisaoch1994:23dir. att avom
konsekvenserjämställdhetspolitiska1992:50,dir.förslagframlagda

brotts-och detbrottslighetenförkonsekvenser1994:124dir. samt
1996:49.dir.arbetetförebyggande

uppdragetRedovisning av

den 15arbetedelredovisning sitt senastskall lämnaDelegationen aven
utveck-beskrivningskall ingådelredovisningenjanuari 1999. I av

slutredovisa sittskallDelegationenarbetslivet.inomlingstendenser
juni 1999.den 15arbete senast

Arbetsmarknadsdepartementet
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Medverkande

AVOTIELEENA

UppsalavidFöretagsekonomiska institutionenoch forskare pålektorär
handlarmed avhandlingdisputerade 1998universitet. Hon som omen

för-värderingar ochkvinnors ochskillnader mellanrollvilken mäns
till chefsbe-möjligheterspelar för kvinnorshållningssätt att avancera

fattningar.

ÖBREIDENSJMONICA

avdelning.verksamhetspolitiskautredare på TCO:sochprojektledareär

OSEFSONINGELA J

högskola och hög-vid Södertörnsarbetslivsforskareochprofessorär
arbetslivsfors-arbetathar under 20 årskolan Bodø, Norge. Honi som

inriktning.humanistiskkare med

LINDGRENMONICA

vid Umeå Universitet. Hennesföretagsekonomifildr. och lektor iär
för individer organisationer. I sinförutsättningar iforskning handlar om

individermellan iden kulturella relationenstuderade honavhandling
Därefter haroch reklamföretag.speciellt revisions-kunskapsföretag,

meddet moderna arbetslivetNils Wåhlin studerathon medtillsammans
arbete ofta ochdetta; Människor byterdelprojekt inomtvå olika som

rekryte-dessa människor bemötsidentitetsskapande hurderas samt av
forsknings-närvarande arbetar hon inomoch organisationer. Förrare

för dettaföretagare ansvarigakvinnor ärprogrammet programsom
studerar kvinnorElisabeth Sundin där honochCarin Holmquist som

forskningderas identitetsskapande.fristående skolor och Hennesstartat
identitetsskapande.metod, ochteoretiska fält inomrör genus
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LARS MAGNUSSON

professor ekonomisk-historiai vid Uppsalaär Universitet och forsk-
ningsledare vid Arbetslivsinstitutet.

CARINA NILSSON

utredare löne- och arbetslivsenheten,på LO.är

REHNSTRÖMPEDER

utredare vid SACO:s näringspolitiska enhet.är Han civilingenjör iär
industriell ekonomi, har tidigare varit lärare, forskare och chef för en-
heten Industriell teknik och arbetsorganisation vid Linköpings tekniska

Östergötlandhögskola direktör för Arbetslivsfonden isamt

SJÖSTRANDSVEN-ERIK

sedan professor företagsekonomi1978 i vid Handelshögskolanär i
Stockholm och sedan 1995 innehavare Matts Carlgrens donations-av
professur företagsekonomi. Han ocksåi styrelseordförande i hög-är
skolans Ekonomiska orskningsinstitutF EFI och leder där Centrum för
F öretagslednings- och Arbetslivsfrågor.

ELISABETH SUNDIN

docent företagsekonomi.i harHon varit verksamär vid Tema Teknik
och Social Förändring vid Linköpings universitet i drygt tio års tid. I
den så kallade Kvinnomaktutredningen hon föransvarigexpertvar som
den del behandlade "makten i och organisationer".över,som genom
Sundin verksam vid Arbetslivsinstitutets Norrköpingsenhetär ochnu
professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

WADENSJÖESKIL

nationalekonom, professor i arbetsmarknadspolitikär vid Institutet för
social forslming vid Stockholms universitet. Han har i sin forskning
framför allt behandlat arbetsmarknaden och arbetsmarlcnadspolitik,
bl.a. invandringens effekter och de arbetshandikappade äldres och ung-
domarnas ställning på arbetsmarknaden. Under de båda årensenaste
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har medverkat The Nordic Labour Market thehan redigerat och i in
och and the Welfare State och tillsammans med med-l990s Enterprise

läroböcker: Arbetsmarknaden och Socialförsäk-författare utarbetat två
närvarande forskar han bl.a. de äldres ställning påringama. För om

arbetsmarknaden.

RAVEGÅRDMARIA

arbetar med grafisk form och illustration. har producerat betänkan-Hon
dets omslag och bilderna i avsnitt IV.
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