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Framtiden igår
Att trygga företagens kompetensförsörjning och tillgodose individernas behov av flexibilitet och variation. 
Oavsett tid, bransch, sektor eller typ av arbetsgivare så är det uppgiften för företag inom rekrytering, 
omställning och bemanning. Vi har metoderna, vi har kandidaterna och vi känner arbetsgivarna. Varje 
dag hjälper vi företag, organisationer och individer att hitta rätt – på en arbetsmarknad som idag är 
specialiserad, snabbrörlig, fragmenterad och global. Framtidens arbetsmarknad är vår vardag. 

Kraven från företag och organisationer ökar samtidigt som individens behov och förväntningar förändras. 
Det går snabbt och stora delar av samhället har svårt att följa utvecklingen. Vårt uppdrag blir då att 
motivera företag, organisationer och individer att våga prova på något som de inte hade tänkt från början. 
Öppna dörrar som annars är stängda men även hitta nya vägar som ingen riktigt visste fanns.  
En verklighet allt fler måste förhålla sig till. 

Bemanningsföretagens internationella branschorganisation, World Employment Confederation (WEC), 
har sammanställt ett antal globala nyckeltrender och hur de påverkar både individer och marknader. 
Rapporten ”Future of work”, går framförallt in på hur arbetsgivare och medarbetare kommer behöva 
anpassa sig men även hur trenderna påverkar lagar och regler. Rapporten pekar på hur samhällets olika 
institutioner genom samverkan möjliggör en väl fungerande arbetsmarknad. 

Som utgångspunkt har WEC sammanfattat några globala nyckeltrender: 

•	 förändringen av arbete och samhälle

•	 behovet av anständiga arbeten och arbetsförhållanden

•	 organisationen av arbete och företag

Den här skriften är en kort sammanställning av de trender som har störst påverkan på den svenska arbets-
marknaden och de behov av modernare regleringar som följer av utvecklingen. 

Ann-Kari Edenius
Förbundsdirektör, Bemanningsföretagen
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i. nyckeltrender inom arbete och samhälle: slutet för dagens arbetsmarknad

1. Arbetskraften har aldrig varit så diversifierad och välutbildad som nu 1900-talets arbetsmarknad präg- 
lades i hög utsträckning av ”familjeförsörjaren”. I dag driver mångfalden inom arbetskraften arbets-
marknaden i nya riktningar: föräldrar, arbetande studenter, funktionsnedsatta, äldre och egenföretagare 
är några av de grupper som driver på förändringen. Attityden till arbete förändras, och efterfrågan 
på frihet, individualisering och personlig stimulans är högre än någonsin. Samtidigt är arbetskraften 
mer välutbildad än någonsin: idag har nästan 40 procent i åldrarna 23 – 34 år i OECD-länderna en 
eftergymnasial utbildning. 

2. Arbetsmarknaden har blivit platt och globaliserad Efter Berlinmurens fall och globaliseringen av BRIC- 
länderna har den globala arbetskraften fördubblats och migrationen har femdubblats mellan 1980 
och 2009. Framtidens globala storföretag kommer att finnas i dagens utvecklingsekonomier. Arbets-
marknaden blir därmed mer internationell. 

3. Människor i arbetsför ålder behöver arbeta längre 60 procent av världens befolkning lever idag i länder 
med en stagnerad eller minskande befolkning. I EU väntas befolkningen i arbetsför ålder minska med 
tio procent till 2020. Det ställer krav på att fler äldre arbetar och att andelen av den arbetsföra åldern  
är mer produktiv bland annat för att göra det möjligt att finansiera och bemanna äldrevården. 

4. De i arbetsför ålder blir mer urbana 53 procent av världens befolkning bor idag i städer och den urbana 
befolkningen växer med 65 miljoner årligen. Det innebär nya möjligheter och utmaningar. En större 
del av morgondagens arbetskraft och arbetsmarknad kommer att utgå från städerna. Välfungerande 
städer blir viktigare för arbetsmarknaden och det kommer att bli svårare att hitta arbete och arbetskraft 
utanför städerna.  

5. En uppkopplad arbetskraft En allt större andel av de i arbetsför ålder är uppkopplad, vilket bland annat 
möjliggör arbete på nya platser, effektivare informationsspridning och nya mötes- och samarbetsformer. 
Utvecklingen är fortfarande i sin linda men börjar ta fart i utvecklingsekonomier. 

6. Ett differentierat arbetstagarbegrepp Det finns idag flera olika arbetsmarknader: lönearbete, egenföre-
tagande, nätverksföretagande, kreativt arbete, gig-arbete genom tekniska plattformar, arbete i hemmet, 
volontärarbete och så vidare. ILO har uppskattat att bara hälften av det arbete som utförs i världen 
är lönearbete som sker genom en anställning, och andelen är så låg som 20 procent i regioner som 
Afrika söder om Sahara och i Sydasien. Unga människor kallas ibland ”slashers”, där slash beskriver det 
snedstreck som används av personer med flera yrkesidentiteter, till exempel student/konsult/idrottare. 
Den här utvecklingen medför att fasta löneanställningar inte längre är en bra utgångspunkt för analys 
eller reglering.

7. Den stora utmaningen är att hantera arbetslösheten – inte anställningsformerna Den globala arbetslös-
heten växer årligen. 2014 uppskattades den globala arbetslösheten omfatta över 200 miljoner 
människor. I Nordafrika, Afrika söder om Sahara och i Mellanöstern är arbetslösheten särskilt hög, i 
vissa fall handlar det om 30 procent av arbetskraften. I många asiatiska länder är arbetslösheten istället 
mycket låg, men ofta till priset av en stor informell och obeskattad arbetsmarknad. I vissa länder 
kan den informella arbetsmarknadens andel vara 85 procent. Utmaningarna med en stor arbetslös 
befolkning är stora. Även en stor informell sektor innebär svårigheter när kraven på välfärdstjänster, 
offentlig service och infrastruktur ökar. 
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ii – nyckeltrender som påverkar förekomsten av bra jobb: ett nytt socialt 
kontrakt

1. Att ha ett bra jobb har en annan innebörd än tidigare  Vad som upplevs vara ett bra jobb är beroende av 
var i världen man arbetar och i vilken sektor. Vissa förväntningar är dock återkommande: en anständig 
lön som det går att leva på, rimliga förmåner, möjlighet att bilda familj, ett visst skydd mot sjukdom 
och arbetslöshet samt en rimlig balans mellan arbete och fritid.  
 
I utvecklade ekonomier kombineras det här med önskemål om att kunna anpassa arbetet efter person- 
liga val eller preferenser. Det kan handla om att välja förmåner, arbetstider eller arbetsplats. Nästa 
nivå är önskemål om att anpassa arbetet efter sin egen personlighet. Arbetet ska då bidra till självför-
verkligande och möjligheten att uttrycka sin unika identitet.  Sammantaget skapar det ett behov av 
arbetsformer som är mer flexibla än tidigare. 

2. Ett bra jobb är inte automatiskt en tillsvidareanställning på heltid Idag slits många anställda mellan ut-
brändhet och leda. Å ena sidan kan stress och överarbete leda till fysisk och psykisk kollaps, å andra 
sidan kan bristen på meningsfulla arbetsuppgifter leda till tristess, meningslöshet och uppgivenhet. 
Stabilitet är inte längre samma sak som kvalitet i arbetet och allt fler söker arbeten som är mer flexibla. 
Enligt en global Gallup-studie i 142 länder är bara 13 procent av de anställda engagerade i sina arbeten. 
Samma undersökning visar att majoriteten, 63 procent, är oengagerade och att 24 procent är aktivt 
oengagerade och oproduktiva på sin arbetsplats. Annorlunda uttryckt är 900 miljoner människor 
ointresserade av sina jobb och 340 miljoner människor vantrivs. 

3. Den värsta formen av dåliga jobb är illegalt arbete och tvångsarbete Illegalt arbete och tvångsarbete är 
fortfarande alltför vanligt förekommande och måste stoppas. ILO exemplifierar tvångsarbete som  
arbetstvång för att betala skulder (”debt bondage”), trafficking och andra former av ”modernt slaveri”. 
Nästan 21 miljoner människor uppskattas vara utsatta för tvångsarbete. Bara i USA beräknas tvångs-
arbete generera illegala privata vinster på 150 miljarder USD årligen. Offren är ofta samhällets mest 
sårbara som till exempel migranter som tvingas arbeta av skulder under lång tid, unga kvinnor och 
flickor som tvingas till prostitution eller jordbruksarbetare som utnyttjas med låg eller ingen betalning 
inom industrin. Människor med inga eller mycket små möjligheter att bryta sig loss.

Teknologi, globalisering och nätverksekonomi har förändrat arbetets natur och kärna  9 till 5 dagen är  
död. Idag är gränsen mellan arbets- och privatliv otydlig vilket gör att arbetstiden är svårare att 
fastställa. Fasta arbetstider över tid blir alltmer ovanliga.  
 
Arbetet är inte längre en plats vi går till. Det är ett jobb att utföra. Tack vare möjligheten till uppkopp-
ling bygger arbetet mer på relation och nätverk än på geografisk position. Kontorshotell, ”co-working 
spaces” och ”arbets-oaser” bidrar till att anställda och företagare kan arbeta ensamma eller tillsammans 
på samma plats, eller på olika platser, i olika konstellationer. Själva arbetsplatsen blir mindre viktig, även 
om många nätverk fortfarande utgår från en stad.  
 
”Crowdsourcing”- plattformar innebär en ny infrastruktur för arbete. Plattformar som Upwork, 
Taskrunner och Techbuddy skapar nya marknader för att anlita och erbjuda tjänster, bygga upp 
professionellt anseende och tjäna pengar.  
 
Nya jobb kräver bredare kunskaper. Idag är det vanligare att ha många olika jobb under ett arbetsliv. 
Det kräver en större bredd i kunskaper och förmågor. Även arbeten som tidigare setts som enkelt eller 
okvalificerat kräver idag ansvarstagande för centrala delar av produktionsprocessen.  
 
De nya jobben kräver fler kontakter med andra. Kraven på självständighet och eget ansvar i arbetet 
förutsätter mer samarbete med andra. Sociala färdigheter blir därför viktigare för att kunna samverka 
med fler.
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iii nyckeltrender inom organisationen av arbete och produktion: mot 
nätverksföretagande

1. Från massproduktion till massanpassning För att kunna möta alltmer individualiserade önskemål finns 
idag nya industriella modeller med korta produktionstider, snabba leveranser och slimmade lager. 
Men det sker en fortsatt utveckling och sönderslagning av de industriella mönster där etablerade 
aktörer snabbt kan slås ut. Större transparens i produktionskedjan, mer anpassade produkter, snabbare 
leveranser och mer digitaliserade kundmöten fortsätter att förändra industrin. 

2. En ny industriell ordning Med 3D-printning, anpassning och ”additiv” produktion utvecklas en ny indu-
striell ordning. Sjukvård, läkemedel, kemisk produktion och byggindustrin är några av de branscher 
som redan nu påverkas. 3D-printers och en mer anpassningsbar och småskalig industrikedja ökar 
hastigheten, minskar avfall, skapar återindustrialisering i utvecklade länder och förbättrar designen av 
produkter. 

3. Mot en tjänsteorienterad ekonomi och en tjänstefierad industri Gränsen mellan tjänstesektor och industri 
suddas ut. Tjänstefiering innebär att tillverkningsindustrin både köper och säljer fler tjänster än tidigare. 
Tjänstekonsumtionen väntas också överträffa varukonsumtionen och effektivisera det globala resurs-
utnyttjandet. Tjänsternas produktivitetsutveckling är också mycket stark i stora delar av ekonomin. 
Förutsättningarna för tjänstesektorn blir centrala. 

4. En sammankopplad global handelsmiljö Globalisering genom handel, migration, kapitalrörelser och 
informationsutbyte bryter upp mönster inom handeln. Istället för ett antal regionala handels-hubbar 
utvecklas ett globalt finmaskigt handelsnät. Asien är idag världens ledande handelsregion. Sydliga 
handelsflöden (från syd till syd) har fördubblat sin andel av världshandeln under det senaste decenniet. 

5. Gränser mellan anställda och underleverantörer suddas ut Nya kontraktsformer och användningen av 
mer varierade kontrakt har ökat. Genom användande av franchise, egenföretagande, paraplyföretag och 
så vidare har gränsen mellan anställning och egenföretagande suddats ut. Därmed är det också svårare 
att dra gränsen för när lagstiftning för företag respektive anställning ska användas. I USA används 
begreppet ”tempreneur” för att beskriva det allt mer vanliga tillfälliga anlitandet av en egenföretagare i 
anställningsliknande form. I Frankrike är ”paraply-företag” med anställda som fungerar som egenföre-
tagare vanliga. Samtidigt blir anställda allt mer självständiga och entreprenöriella i sina yrkesroller och 
på sina arbetsplatser. Arbete som är styrt och kontrollerat ersätts av en resultatorienterad och delvis 
friare arbetsmiljö. 

6. Allt fler tjänster utförs i det digitala molnet Digitalisering har möjliggjort för utvecklingsländer, småföre- 
tag och individer att delta i globaliseringen. Sociala medier spelar en allt viktigare roll för att samman-
länka människor i utvecklingsekonomier med människor i utvecklade ekonomier. Därigenom skapas 
nya möjligheter för arbete, lärande och personliga relationer. Andelen personer som har relationer över 
landsgränser är större i utvecklingsekonomier än i utvecklade ekonomier och allt fler av dem når nya 
arbetsmarknader genom digitala kontakter och plattformar. Det är idag ett mikrokosmos av den totala 
arbetsmarknaden, men utvecklingen går snabbt. 11 procent av Storbritanniens arbetande befolkning 
fick någon del av sin försörjning genom online-plattformar 2016. 
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nya behov inom arbetsmarknadsreglering: minska komplexiteten

1. Arbetsmarknadsregleringar är sällan välfungerande Omfattande problem med miss-matchning och 
arbetslöshet fortsätter att vittna om att arbetsmarknadsregleringar ofta är omoderna, oanvändbara eller 
olämpliga. Fungerande incitament och program saknas för att uppnå de önskade politiska målen. På 
global nivå finns nästan 200 miljoner arbetslösa personer, samtidigt som 61 procent av världens företag 
har svårt att rekrytera, oftast på grund av brist på kvalificerad arbetskraft. Utbud och efterfrågan möts 
inte på den globala arbetsmarknaden, vilket medför mycket stora kostnader för företag, individer och 
samhällen. Behovet av strukturella reformer som tar bort hinder och byråkrati och möjliggör enklare 
matchning och arbetsmarknader fortsätter att vara akut. 

2. Det kommer att finnas vinnare och förlorare när arbetsmarknader förändras Jobb kommer att flytta till 
och från olika delar av världen och mellan sektorer som utvecklas eller avvecklas. I den processen 
kommer det att finnas vinnare och förlorare. Utvecklingsekonomier kommer att dramatiskt öka sin 
andel av global BNP och stärka sin roll i den globala handeln. Nya regleringar och samarbetsavtal 
kommer att krävas för att hantera arbetsmarknadsfrågor. De organ som idag reglerar frågorna, ILO, 
OECD, Världsbanken och IMF, kommer att bli viktigare i regleringen av framtidens arbetsmarknader. 
Globaliseringsprocesser skapar ökad tillväxt men också omställningsproblem som dessa aktörer behöver 
hantera. 

3. Arbetsmarknadsfrågor blir i allt högre grad gränsöverskridande En gränsöverskridande arbetsmarknad 
kräver gränsöverskridande arbetsmarknadsregleringar. ILO har uppskattat att det finns 175 miljoner 
migranter globalt, varav ungefär hälften arbetar. 15 procent av dem uppskattas arbeta utanför den 
reglerade arbetsmarknaden. Migranter bidrar till tillväxt och produktivitet där de arbetar och skickar 
hem stora belopp till sina hemländer som stimulerar ekonomin där. Samtidigt har migranter ofta litet 
eller inget socialt skyddsnät, och är mer utsatta för tvångsarbete och människohandel. Samarbete 
mellan avsändar- och mottagarländer blir avgörande för att förebygga övergrepp mot individer, och  
den nationella beslutsnivån behöver på olika sätt hantera förlusten av makt över den nationella arbets-
marknaden. Arbete genom online-plattformar kringskär också ofta nationella regleringar och gör att 
makten över arbetsmarknaden på nationell nivå minskar. 

4. Tillgång till och användning av ”big data” ”Big data” ställer nya krav på reglering av informations-
hantering. Insikterna från stora datamängder kan förbättra matchning, effektivitet, produktivitet och 
lönsamhet. Samtidigt innebär data om personliga preferenser, konsumentbeteende och prestationer  
på jobbet nya integritetsfrågor att hantera. 
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5. Alltmer komplexa regleringar för företagen Regleringen av företagens affärsmiljö blir mer komplex när  
lagstiftning kompletteras med allt fler mjuka arbetsmarknadsregleringar. De omfattar delvis spretiga 
och delvis överlappande riktlinjer från ILO, OECD och flera olika FN-organ. Efterlevnad och förståelse 
för de olika riktlinjerna blir en alltmer komplex uppgift att upprätthålla inom de globala produktions-
kedjorna. Även inom länder finns ofta en kombination av mjuka och hårda arbetsmarknadsregleringar. 

Fackligt inflytande och organisationsgrad faller, medan aktivistgrupper får större inflytande OECD:s 
statistik över ”facklig densitet” visar att medlemskapet minskat från 20,8 procent 1999 till 16,8 procent 
2013. I Sverige var 70 procent av samtliga anställda fackligt anslutna 2016. Anslutningsgraden var 64 
procent bland arbetare och 74 procent bland tjänstemän. För arbetarna innebär det en kraftig nedgång 
sedan 1995, då 88 procent av arbetarna var kollektivavtalsanslutna. Anslutningsgraden av svenska 
tjänstemän har dock ökat under senare år.  
 
Nya organisationer såsom change.org, Avaaz och Occupy representerar inte löntagare direkt men 
engagerar sig i traditionellt sett fackliga frågor om arbetsförhållanden och arbetar för att påverka 
beslutsfattare. Över 100 miljoner människor har idag skrivit under uppropet hos Change.org. I 
Frankrike samlades snabbt en miljon namnunderskrifter i protest mot ny arbetsmarknadslagstiftning 
2016. Den här webb-baserade mobiliseringen kallas ”2.0-aktivism” och skapar utmaningar för både 
arbetsgivare och politiker eftersom etablerade former för samverkan och påverkan inte används. 

6. Låg anställningsbarhet hos många unga på grund av brist på grundläggande efterfrågade kunskaper 
Alltför många unga människor saknar idag de färdigheter som efterfrågas av potentiella arbetsgivare 
eller uppdragsgivare. Andelen unga som varken är i utbildning eller anställning (”NEET”, förkortning 
av ”Not in Employment, Education or Training”) är betydande i många länder. Det synliggör en sår- 
barhet hos dagens unga även i utvecklade ekonomier. NEET-nivån i OECD-länder är idag 13 procent 
och situationen är värst i Turkiet, Spanien, Italien, Chile och Mexiko. Resultat från 2012 års PIAAC-
undersökning av vuxnas färdigheter pekar på flera möjliga orsaker: alltför många unga lämnar utbild-
ningsväsendet utan nödvändiga kunskaper, och alltför många unga lämnar utbildningsväsendet för 
tidigt. Det syns i bristande läs- och skrivkunskaper och matematiska färdigheter, vilka krävs för att få 
och behålla även okvalificerade jobb på dagens arbetsmarknader. Höga NEET-nivåer kommer att kräva 
insatser inom utbildning och vidareutbildning i många länder. 

Vill du veta mer? 

•	 läs om WeC:s arbete och policyförslag på http://changingworld.work

•	 ta del av rapporter, fakta och berättelser om hur svensk arbetsmarknad förändras genom våra 
medlemsföretags ögon på  http://www.bemanningsföretagen.se
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läs mer på http://www.bemanningsforetagen.se 

bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och 
branschorganisation för personaluthyrnings-, 
omställnings- och rekryteringsföretag med 
över 600 medlemsföretag. bemannings-
företagen ingår i almega och är medlem i 
svenskt näringsliv.
bemanningsbranschen erbjuder kunder och 
medarbetare stor flexibilitet och trygghet. 
Grunden för verksamheten är att kunderna 
får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle 
för att kunna verka effektivt. medarbetarna 
får möjlighet att utvecklas på en föränderlig 
arbetsmarknad med den trygghet som 
erfarenhet och kompetens från många olika 
arbetsplatser ger.

http://www.bemanningsforetagen.se

