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Abstract 
 

The flexibility of the labour market is considered as an instrument for increasing economic growth. 

Therefore has the use of flexible employment, also called atypical employment, increased. The 

atypical employment is characterized by insecurity in comparison with a traditional permanent full- 

time employment. One of the most common atypical employments is the manning employment, 

which is insecure whether it is permanent or not. The insecurity in the industry is based on insecure 

income, unpredictable working hours and poor psychosocial work environment. 

In order to encourage a continued increase of flexibility in the labour market while the need for 

security for staffing employees would be satisfied was Directive 2008:104 adopted. A certain amount 

of security has been achieved. Despite this, remains high mental illness among the staffing 

employees. Mental illness is based on job insecurity, where, for example unpredictable working 

hours and high expectations are contributing factors. Young people and immigrants are those groups 

that in the staffing industry are significantly overrepresented, and young people as a group are also 

overrepresented both in the general labour market and the industry with temporary employment. 

Young people are also the group in society who suffers from very high mental illness. 

The purpose of this essay is to, based on legal regulations and other relevant literature, examine how 

the staffing industry function and it’s need for flexibility relate to the workers need of security, and 

potential consequences of flexibility for workers and labour market. I also aim to investigate how 

already vulnerable groups in society and labor market may be affected by flexibility emergence. 
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1. Inledande kapitel 

I följande kapitel kommer läsaren introduceras till ämnesområdet och dess problemformuleringar. 

 

1.1 Bakgrund 

Flexibilitet är något som idag förväntas av arbetsmarknaden runt om i världen och även här i 

Sverige. Företag bör vara flexibla för att klara av konkurrensen på marknaden. Men för att lyckas 

kräver företagen en flexibel arbetskraft. Som en konsekvens har de fasta anställningar blivit allt färre 

och de atypiska anställningarna
1
, såsom bemanningsanställningar, blivit allt fler.

2

 En 

bemanningsanställning karaktäriseras som en sysselsättningsform, då arbetstagaren hyrs ut av sin 

arbetsgivare i syfte att utföra arbete åt ett kundföretag. 
3 

Inom bemanningsbranschen har en anställd 

normalt inget garanterat fast kundföretag, utan måste vara beredd på att arbeta hos olika kundföretag 

med ständigt varierande kollegor, chefer och arbetsuppgifter.
4

 

Begreppet flexibilitet brukar vara bemanningsbranschens karaktärsord, eftersom de 

erbjuder flexibilitet till arbetsmarknaden. Branschen beskriver ofta flexibiliteten som något positivt 

för både arbetstagare och arbetsgivare.
5 

Däremot finns det kritiska röster som menar att dessa 

krav på ökad flexibilitet på arbetsmarknaden kan ge minskad trygghet för arbetstagarna i arbetslivet 

samt en ökad polarisering mellan arbetsmarknadens olika grupper.
6 

Ett behov av trygghet beskrivs, av 

den kände psykologen Abraham Harold Maslow, som en mänsklig nödvändighet.
7

 

För att kombinera trygghet för anställda samt flexibilitet för företagen antogs Europeiska 

Unionens bemanningsdirektiv, Direktiv 2008:104.
8 

Genom direktivet implementerades vår svenska 

Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare, även kallad Uthyrningslagen. Lagens bestämmelser 

ska uppnå direktivets syfte och mål.
9

 

När det gäller den flexibilitet som förespråkas på både internationell och nationell nivå, 

kan Atkinsons verksamhetsmodell vara till hjälp för att illustrera hur ett flexibelt företag kan se ut, 

vilket även används i bland annat Annika Bergs avhandling. Enligt Atkinsons modell har företagare 

möjlighet att dela upp sin personal i tre delar; en kärna med heltidsarbetande fastanställda, en perifer 

grupp med tidsbegränsade anställningar och en tredje grupp som består av inhyrda arbetstagare, 

bland annat bemanningsanställda, som varieras efter behov. Genom den sistnämnda gruppen kan 

                                                           
1
 Anställningar som avviker från ”normen” d.v.s. tillsvidareanställningar på heltid. 

2
 Rönnmar 2010, s. 75. 

3
 Berg 2008, s. 15. 

4
 Rapport Arbetsmiljöverket 2013:10, s. 6. 

5
 Svenskt Näringsliv 2010, s. 4. 

6
 Bauman 2002. 

7
 Maslow, Abraham H. 1987 och Larsen och Buss 2010. 

8
 Direktiv 2008:104, Artikel 2. 

9
 Proposition 2011/12:178, s. 1. 
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företagare vara alltmer konkurrenskraftiga på marknaden och samtidigt inte behöva anställa ny 

personal till företaget.
10 

Snabbt, enkelt och billigt, vilket drömscenario - för företagen. Över internet 

florerar positiva artiklar om bemanningsbranschen, dess framväxt och jobbskapande, men mer sällan 

om dess baksida. 

Enligt Atkinsons flexibilitetsmodell erhåller nämligen de inhyrda arbetstagarna i ett 

flexibelt företag minst trygghet i sin anställning.
11 

Bemanningsanställningens otrygghet kan bland 

annat grunda sig på variationer och osäkerhet rörande inkomsten. Exempelvis har vissa 

bemanningsanställda inte rätt till ersättning mellan uppdrag.
12 

Det är däremot den oförutsägbara 

arbetstiden som framför allt skapar otrygghet för bemanningsanställda. En ständig ovisshet över när, 

var, hur samt hur mycket arbete som erbjuds kan vara psykiskt påfrestande och i längden skadligt för 

den enskilde individen.
13

 Det visas i studier att de bemanningsanställda har en sämre psykosocial 

arbetsmiljö i jämförelse med andra arbetstagare, varav arbetstid och inkomst är några 

påverkningsfaktorer. Även höga förväntningar från arbetsgivare och kundföretag samt brist på socialt 

samspel med kollegor på arbetsplatsen kan utmynna i en ökad psykosocial ohälsa.
14

 

Idag överrepresenteras bemanningsbranschen av de grupper som är underrepresenterade 

på resterande arbetsmarknad, nämligen ungdomar och utlandsfödda.
15 

Det är även ungdomar som är 

den största gruppen med tidsbegränsade anställningar på den generella arbetsmarknaden. Utifrån en 

kartläggning var ungdomar även den största gruppen med tidsbegränsade anställningar inom 

bemanningsbranschen år 2005. De tidsbegränsat anställda har ofta ett arbetsliv som präglas av 

arbetslöshet varvat med nya tidsbegränsade anställningar.
16

 Som en konsekvens kan många 

tidsbegränsat anställda, exempelvis ungdomar, få svårigheter vid tecknande av hyreskontrakt eller ta 

lån för att köpa bostad. Det kan i sin tur medföra att allt fler unga tvingas bo kvar hemma hos sina 

föräldrar och ett inträde till vuxenlivet därmed försenas.
17

 Det är även de unga i samhället som till 

stor del uppvisar psykiska problem, främst depressioner och ångest. Antalet unga i åldern 15-24 som 

insjuknar i psykisk ohälsa fortsätter med åren att öka. Rapporter uppvisade att mellan åren 1991- 

2011 ökades antalet inläggningar av ungdomar hos den psykiska slutenvården, medan det istället 

minskat kraftigt för alla andra åldersgrupper.
18

 

 

 

                                                           
10

 Se Atkinson 1984, s. 28 ff och Atkinson och Meager 1986. 
11

 Se Atkinson 1984, s. 28 ff och Atkinson och Meager 1986. 
12

 Rapport IVL Miljöinstitutet 2002:12, s. 8. 
13

 Rapport Unionen 2008, s. 62. 
14

 Rapport Arbetsmiljöverket 2013:10, s. 20-23 samt Rapport Unionen 2008, s. 77 och 45. 
15

 Rapport Svenskt Näringsliv 2012, s. 5-7. 
16

 Berg 2008, s. 38, Rapport LO, 2014, s. 2 och Rapport Svenskt Näringsliv, 2013, s. 2. 
17

 Motion 2011/12:A206. 
18

 Rapport Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut 2013, s. 44- 46. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Bemanningsbranschen har under en relativt kort tid ökat i omfattning på arbetsmarknaden, och 

fortsätter att öka. Av den sysselsatta befolkningen arbetade 1,2 % inom bemanningsbranschen år 

2010. År 2013 låg siffran istället på 1,5 %.
19 

Därför krävs det samtidigt ökade kunskaper om detta 

fenomen. Genom att synliggöra branschens funktion på arbetsmarknaden samt de eventuella 

konsekvenser som branschens flexibilitetsbehov på sikt kan medföra, kan jag öka min, samt andras 

kunskaper om branschen. Ökade kunskaper och intresse kan leda till fler debatter och 

forskningsstudier som kan bidra till en välmående arbetsmarknad genom förbättring av den aktuella 

regleringen på området. 

Syftet med uppsatsen är som ovan nämnt att undersöka branschens funktion på 

arbetsmarknaden samt huruvida sambandet mellan branschens rättsliga regleringar, dess anställda, 

den svenska arbetsmarknaden samt flexibilitetsbehovet, ser ut.  Därför kommer intresseavvägningen 

mellan branschens behov av flexibilitet respektive anställdas behov av trygghet undersökas. 

Jämlikhetsaspekten framkommer i uppsatsen genom den hänsyn till huruvida de lika möjligheter 

kommer till uttryck för vissa grupper i samhället samt hur dessa påverkas av det rådande behovet av 

flexibilitet på arbetsmarknaden. Genom en övergriplig redogörelse över EU- rättens regleringar på 

det aktuella undersökningsområdet, kommer därmed en internationell aspekt i uppsatsen behandlas. 

För att uppnå mitt syfte med uppsatsen, har två frågeställningar utarbetats: 

Vilken funktion fyller bemanningsbranschen på den svenska arbetsmarknaden? 

Vilka konsekvenser kan branschens behov av flexibilitet få för arbetstagarna och den 

svenska arbetsmarknaden? 

1.3 Metod och material 

Vid besvarandet av frågeställningarna har den aktuella rätten på ämnesområdet undersökts samt dess 

eventuella konsekvenser för arbetstagare och arbetsmarknad. Uppsatsen bygger därför på ett 

rättssociologiskt perspektiv eftersom rättsociologin riktar fokus mot rättens orsaker och 

konsekvenser. Genom ett sådant perspektiv har jag haft möjlighet att ställa de frågor som, vid en 

strikt juridisk metod, inte hade varit möjlig att besvara.
20

 I det teoretiska ramverket utgår jag ifrån 

Atkinsons och Maslows teorier. Maslows teori har psykologisk anknytning och kommer därför 

användas som en sorts grundpelare för mitt arbete. Atkinsons flexibilitetsmodell kommer därefter 

användas för att påvisa de skillnader som olika former av anställningar kan innebära.

                                                           
19

 Rapport Bemanningsföretagen 2013, s. 4 och Rapport Konjunkturinstitutet 2012, s. 83. 
20

 Hydén 2002, s. 16-17 samt 46. 



. 

8 

 

 

Lehrbergs bok, Praktiskt juridisk metod
21 

har varit till hjälp i samband med uppsatsens 

metodutövning. Uppsatsen bygger till stor del på rättsligt relevanta källor för undersökningsområdet 

såsom direktiv, lagar, kollektivavtal, förarbeten och doktrin. Även andra källor såsom rapporter, 

offentligt material från myndigheter och annan relevant litteratur, har använts för att finna specifikt 

material om respektive undersökningsområde. Rapporter utarbetade av Svenskt Näringsliv som anses 

vara företagens företrädare har kompletterats med rapporter från exempelvis Unionen och LO, vilka 

anses vara arbetstagarnas företrädare. Detta för att materialet till viss del kan vara vinklat åt 

respektive företrädares håll. Försiktighet har därför iakttagits vid användandet av sådana källor. Även 

offentligt material från myndigheter, såsom statistik från SCB
22 

har vid flertalet tillfällen använts i 

uppsatsen för att underbygga olika resonemang. Sådant material anser jag vara tillförlitliga eftersom 

de är statliga och kommunala organ. Vid användning av andra källor, såsom för uppsatsen relevant 

litteratur, har jag för att öka tillförlitligheten försökt att underbygga källor med mer aktuella källor 

samt med källor av högre rang. Jag är väl medveten om att vissa källor kan anses daterade och därför 

ha lägre tillförlitlighet. Därför kommer sådana källor hanteras med försiktighet och heller inte vara av 

största betydelse för uppsatsen, utan istället vara ett komplement för mina resonemang. Atkinson och 

Maslow kommer trots att de kan anses daterade utgöra en tyngd för arbetet. Detta eftersom utifrån de 

historiska avtryck som de båda medfört för samhället bör medföra att dessa anses tillräckligt 

tillförlitliga. I uppsatsen har ursprungskällor varit att föredra framför andra sekundärkällor och därför 

har en kedjesökning använts. Trots sådan sökning, finns det källor i uppsatsen som inte är av sådan 

karaktär. Vid användandet av sådana har jag underbyggt resonemanget med fler källor. Vid 

användningen av informationen som inhämtades vid kontakt med en facklig representant, har jag varit 

återhållsam och tagit hänsyn till dess grad av tillförlitlighet. Under arbetets gång har främst ny och 

uppdaterad statistik över branschens anställningsformer uppdelat utifrån ålder, varit näst intill omöjlig 

att finna. Branschens bestämmelser om bland annat de anställdas lönevillkor har dessutom ofta varit 

tvetydliga och svårtolkade. 

 
1.4 Teoretisk bakgrund 

Maslows välkända behovstrappa har i mitt arbete legat som en grundläggande psykologisk teori. 

Behovstrappan har fem steg. Första steget är de fysiologiska behoven som behöver tillfredställas för 

att uppnås helt eller till viss del för att lyckas ta nästa steg. Dessa är mat, dryck, sömn etc. Andra 

steget omfattar det mänskliga behovet av trygghet, där omvärlden ska vara organiserad, stabil och 

                                                           
21

 Lehrberg 2011. 
22

 Statistiska Centralbyrån. 
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förutsägbar. Tredje steget innebär ett behov av kärlek, där kravet på att tillhöra något samt känna sig 

accepterad är viktigt. Det fjärde steget omfattar självuppskattning, där respekt och kunskap i 

samhället är viktigt. Sista och femte steget omfattar självförverkligandet, där människan, enligt 

Maslow lyckas leva till sin fulla potential. Självförverkligandet definieras som ”att bli den man 

egentligen är”. Enligt Maslow är samtliga behov medfödda och därför oföränderliga. 

Trygghetsbehovet utgör ett av de fem stegen, för att lyckas uppnå ett självförverkligande.
23

 Med 

syftet av att få en djupare dimension i mitt arbete kommer det mänskliga behovet av trygghet därför 

agera som en sorts teoretisk grundpelare. 

Därefter kan Atkinsons flexibilitetsmodell användas som den teorietisk bakgrund för att 

tydliggöra den oförmånliga ställning som en bemanningsanställd besitter gentemot traditionellt 

anställda
24

. Modellen handlar om det flexibla företaget. De olika byggstenarna för modellen är 

kvantitativ flexibilitet, kvalitativ flexibilitet och löneflexibilitet, varav vidare fokus endast kommer 

riktas gentemot de två förstnämnda. Den kvantitativa flexibiliteten syftar till den möjlighet som 

arbetsgivare har när det gäller att anpassa antalet arbetade personer eller antalet arbetade timmar efter 

det varierande arbetskraftsbehovet. Företagare kan möjliggöra detta genom bland annat inhyrning av 

arbetstagare. Den kvalitativa flexibiliteten syftar istället till att anpassa de befintliga anställningarna 

inom företaget, bland annat vid utveckling av organisationen. Löneflexibilitet syftar på företagares 

möjligheter när det handlar om att anpassa personalkostnaden efter bland annat företagets resultat 

och en arbetstagares produktivitet och kunskaper. Den kvantitativ och kvalitativa flexibilitet uppnås 

enligt Atkinson bäst med hjälp av skilda grupper av arbetstagare, detta samband illustreras med en så 

kallad centrumperiferimetafor. I denna metafor delas arbetskraften in i tre olika grupper, beroende på 

hur dessa anknyter till verksamheten. I centrum befinner sig de tillsvidareanställda heltidsanställda, 

den så kallade kärnkraften enligt Atkinson. Enligt Atkinson anses denna grupp typiskt sett vara den 

mest förmåliga, då denna grupp oftast erhåller relativt bättre arbetsvillkor än resterande grupper. De 

deltids- och tidsbegränsat anställda tillhör den andra gruppen, den perifera arbetskraften. Den 

karaktäriseras som ett steg ifrån kärnan och därmed ett steg bort ifrån högsta graden av trygghet. Den 

tredje gruppen befinner sig ytterligare ett steg bort från kärnan, varav ytterligare utgör ett steg ifrån 

trygghet. I denna grupp befinner sig de externa arbetstagarna, som inte tillhör företagets egna 

anställda. Dessa brukar oftast vara de inhyrda bemanningsanställda. Vid behov av kvalitativ 

flexibilitet blir den i första hand tillgodosedd av den första gruppen, kärnkraften. Den kvantitativa 

                                                           
23

 Maslow, Abraham H. 1987 och Larsen och Buss 2010. 
24

 Avses här en anställning via ett företag som inte kan betraktas som ett bemanningsföretag. 
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flexibiliteten tillgodoses med hjälp av resterande två grupper, d.v.s. exempelvis tidsbegränsat 

anställda och bemanningsanställda.
25

 

1.5 Avgränsning 

För att avgränsa mig i mitt uppsatsarbete kommer fokus ligga på de konsekvenser arbetsmarknadens 

flexibilitetsbehov kan medföra på arbetstagare ur ett arbetstagarperspektiv. Kanske kan det finnas 

något samband mellan flexibilitet, de osäkra anställningarna och de bemanningsanställdas 

välmående? Därefter kommer flexibilitetens konsekvenser även övergripligt hanteras ut ett 

arbetsmarknadsperspektiv. Går det att både skapa trygghet för arbetstagarna på en flexibel 

arbetsmarknad, och samtidigt flexibilitet för företag i en arbetsmarknad där arbetstagarna kräver 

trygghet och stabilitet? Sker det idag ett genuint utbyte mellan parterna? 

I min uppsats kommer endast den svenska bemanningsbranschen behandlas och inom 

branschens tre huvudsakliga områden kommer fenomenet uthyrning av arbetstagare vara central för 

mitt uppsatsarbete. Branschen överrepresenteras främst av arbetstagargrupperna ungdomar och 

utlandsfödda. I mitt arbete kommer gruppen ungdomar ligga i fokus. Det bör här även nämnas att de 

båda grupperna kan kombineras och utgöra en egen grupp. Trots det har jag inte tagit någon vidare 

hänsyn till en sådan i min uppsats. Ohälsa och arbetsmiljön kommer i min uppsats behandlas, men på 

grund av både tids- och platsbrist samt ur relevanshänsyn kommer endast den psykiska ohälsan och 

psykosociala arbetsmiljön behandlas. 

Begreppet flexibilitet kan vara mångfacetterat och ha olika definitioner utifrån olika 

perspektiv. I uppsatsen åsyftas flexibiliteten i arbetslivet utifrån arbetstagar – och 

arbetsmarknadsperspektiv. Begreppet otryggheten i detta hänseende syftar till anställningsskydd i 

form av inkomsttrygghet och förutsägbarhet inom anställningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Se Atkinson 1984, s. 28 ff och Atkinson och Meager 1986. 
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2. Bemanningsverksamheten i Sverige 

I följande kapitel kommer bemanningsbranschens funktion på arbetsmarknaden klargöras samt en 

kortfattad fakta om branschen, dess bakgrund och anställda presenteras. 

2.1 Introduktion till bemanningsföretag och dess funktion 

Ofta definieras bemanningsbranschen som en tillfredställare av företagens behov av flexibilitet på 

arbetsmarknaden.
26 

Bemanningsbranschen har tre huvudsakliga verksamhetsområden; Uthyrning, 

omställning och rekrytering. Uthyrning av personal, jobbförmedling, coachning och headhunting är 

några av de arbetsuppgifter som branschen arbetar med.
27

 

Begreppet bemanningsföretag används idag som en samlingsbenämning för företag som 

sysslar med de tre ovan nämnda områden.
28 

Ett bemanningsföretag definieras i bemanningsdirektivet 

som ” varje fysisk eller juridisk person som i enlighet med nationell lagstiftning ingår 

anställningskontrakt eller inleder anställningsförhållanden med arbetstagare i syfte att hyra ut dessa 

till kundföretag för tillfälligt arbete i dessa företag under deras kontroll och ledning.”
29 

Bemanningsföretagens funktion på marknaden går därför ut på att tillhandahålla temporära 

bemanningslösningar åt beställare. Dessa beställare kallas inom branschen för kundföretag, eftersom 

de är bemanningsföretagets kunder.
30 

Bemanningsföretagen hyr ut sin personal utifrån vad 

kundföretagen efterfrågar, för en begränsad tid.
31 

Kundföretagens inhyrning kan grunda sig på 

flertalet orsaker, t.ex. vid behov av tillfälligt ökad arbetskraft eller specialkompetenser.
32

 

I regel finns det två parter i ett anställningsförhållande, arbetsgivare respektive arbetstagare, 

men när det gäller bemanningsföretag finns det ett så kallat trepartsförhållande. Detta består av 

arbetsgivare, arbetstagare samt ett kundföretag. Arbetstagarna är anställda via bemanningsföretaget, 

och kallas bemanningsanställda. Dessa kan sedan hyras av kundföretaget, och kallas då för inhyrda 

arbetstagare.
33

 

Den vanligaste anställningsformen på arbetsmarknaden är en tillsvidareanställning på 

heltid, vilket även är huvudregeln i Lagen om anställningsskydd, förkortad LAS.
34 

Vid avvikelser 

från en sådan, skapas en atypisk anställning. 
35 

En

                                                           
26

 Bergström m.fl. 2007, s. 14. 
27

 Bemanningsföretagens hemsida: ”Funktion”. 
28

 Bemanningsföretagens hemsida: ”Funktion”. 
29

 Direktiv 2008:104, Artikel 3. 
30

 Berg 2008, s. 39. 
31

 Rapport Arbetsmiljöverket 2013:10, s. 6. 
32

 Bergström m.fl. 2007, s. 124. 
33

 Publikations Europeiska gemenskaperna, 2009, s. 1. 
34

 Rapport Svenskt Näringsliv 2011, s. 5 och LAS, 4§. 
35

 Background paper Eurofound 2010, s. 7. 
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anställning via bemanningsföretag definieras som en sådan och anses vara en av de vanligaste 

atypiska anställningarna. Även en tidsbegränsad anställning anses vara en vanlig atypisk 

anställning.
36

 

2.2 Bemanningsbranschens bakgrund och omfattning 

De första offentliga arbetsförmedlingarna upprättades år 1902. År 1935 förbjöds privata 

arbetsförmedlingar (bemanningsföretag) att bedriva sina verksamheter och de kommunala 

arbetsförmedlingar som fanns kvar förstatligades. Arbetsförmedlingsmonopolet avreglerades dock 

1993 och sedan dess är det lagligt att bedriva privat arbetsförmedling, med eller utan vinstsyfte.
37 

Bemanningsbranschen har kommit att bli en del av den svenska arbetsmarknaden och dess 

branschorganisation är idag en del av arbetsgivarorganisationen, Almega. Precis som de flesta andra 

branscher, regleras bemanningsanställdas arbetsförhållande genom kollektivavtal.
38

 

Antalet anställda inom bemanningsbranschen har genom åren ökat markant. Mellan 

2010-2013 steg andelen anställda via bemanningsföretag från 1,2 % till 1,5 % av den sysselsatta 

arbetsmarknaden.
39 

År 2014 var antalet tillsvidareanställda 36 000 respektive 26 000 tidsbegränsat 

anställda.
40

 

Bemanningsbranschen är starkt konjunkturberoende, vilket innebär att lönsamheten ökar 

vid högkonjunktur respektive minskar vid lågkonjunktur. Det visades tydligt vid 

konjunkturnedgången år 2009 när bemanningsbranschen drabbades hårdare, än ekonomin i sin 

helhet.
41 

Bemanningsbranschens konjunkturkänslighet kan tyda på att företag med viljan att utöka 

arbetskraften anlitar bemanningsföretag istället för att anställa ny personal och vid lågkonjunktur 

samt sämre tider för kundföretagen, är det de bemanningsanställda som först får lämna.
42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Background paper Eurofound 2010. 
37

 Olofsson och Wadensjö 2009, s. 22. 
38

 Bergström mfl. 2007, s. 55. 
39

 Rapport Bemanningsföretagen, s. 4 och Konjunkturinstitutet 2012, s. 83. 
40

 SCB, Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 2014 första kvartalet, s. 16. Siffrorna är avrundade till närmaste tusental. 
41

 Konjunkturinstitutet 2012, s. 87. 
42

 Ullander-Wänman m.fl. 2012, s. 123. 
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3. Bemanningsverksamhetens regleringar 

I följande kapitel kommer internationell samt nationell reglering kring bemanningsanställdas villkor 

övergripligt behandlas. 

3.1 Direktiv 

I mars år 2005 ansåg Europeiska rådet att det var dags att ge ny stimulans åt Lissabonstrategin och 

att en omprioritering kring riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning var nödvändig. Riktlinjerna som 

godkändes av rådet syftade till att främja flexibilitet kombinerat med anställningstrygghet och 

minska arbetsmarknadens segmentering. Därefter antogs Bemanningsdirektivet, Direktiv 2008:104.
43 

Bemanningsdirektivet tillämpas endast på de arbetstagare som har ett anställningskontrakt eller ett 

anställningsförhållande med ett bemanningsföretag. Arbetstagare ska hyras ut av bemanningsföretag 

till kundföretag för temporärt arbete, och ska stå under kundföretagets kontroll och ledning.
44

 

Direktivet syftar till att skydda de arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag och 

förbättra kvaliteten i arbetet genom att garantera tillämpning av likabehandlingsprincipen enligt 

artikel 5 samt erkänna bemanningsföretag som arbetsgivare. Vidare åtsyftas att tillfredsställa 

flexibilitetsbehovet genom att fastställa en lämplig ram vid anlitande av arbetskraft som hyrs ut av 

bemanningsföretag. Detta för att bidra till att skapa fler arbetstillfällen och utveckla alltfler 

flexibla arbetsformer.
45

 

Likabehandlingsprincipen i direktivet innebär att de grundläggande anställnings- och 

arbetsvillkoren som ska gälla för en inhyrd hos ett kundföretag, ska vara minst de villkor som skulle 

ha gällt för den uthyrde om denne istället varit direkt anställd hos kundföretaget. De grundläggande 

anställnings- och arbetsvillkoren omfattar lön, arbetstidens längd, raster, övertid, nattarbete, vilotid, 

semester och helgdagar. Både bemanningsföretag och kundföretag har i uppdrag att motverka all 

diskriminering som grundar sig på ras, funktionshinder eller etniskt ursprung, religion eller annan 

övertygelse, ålder, kön och sexuell läggning. Även gravida, nyblivna mammor, ammande kvinnor 

samt barn och ungdomar ska ha ett skydd.
46

 

I direktivet finns det dock möjligheter för EU:s medlemsstater att använda sig av 

undantagsregeln. Denna ger medlemsstaterna, efter samråd med arbetsmarknadsparterna, möjlighet 

till att föreskriva undantag från likabehandlingsprincipen. Undantagen får fastställas i kollektivavtal 

eller andra bindande generella bestämmelser, men bara om dessa respekterar det övergripande 

                                                           
43

 Direktiv 2008/104/EG, antagningsskäl 8. 
44

 Direktiv 2008/104/EG, Artikel 1 p. 1. 
45

 Direktiv 2008/104/EG, Artikel 2. 
46

 Direktiv 2008/104/EG, Artikel 5.1 a - d. 
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skyddet för uthyrda som avses i direktivet.
47 

Skyddet gällande lön får däremot undantas från 

likabehandlingsprincipen utan någon reglering i kollektivavtal eller andra bindande bestämmelser. 

Detta gäller dock endast om arbetstagaren innehar en tillsvidareanställning, med rätt till lön mellan 

uppdragen.
48  

Undantaget från bland annat lika lön används här i Sverige.
49

 

Det kan även nämnas att bemanningsdirektivet kompletteras med direktiv 91/383/EEG, så 

kallade hälsodirektivet. Hälsodirektivet syftar till att ge tillfälligt anställda och inhyrd arbetskraft 

samma skyddsnivå som direkt anställda avseende hälsa och säkerhet. Direktivets bestämmelser har 

implementerats genom Arbetsmiljölagen.
50

 

3.2 Lagar 

I enlighet med Arbetsmiljölagen (1977:1160), har arbetsgivaren i uppgift att förebygga både psykisk 

och fysisk ohälsa och olycksfall.
51

 

Lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, förkortad 

arbetsförmedlingslagen, var den lag som förut reglerade bestämmelser för bemanningsföretag. Trots 

att lagen innehöll viss reglering kring uthyrning av arbetstagare saknades det fortfarande regleringar i 

större utsträckning. Till följd av den bristfälliga regleringen samt genom bemanningsdirektivet 

antogs Uthyrningslagen. Denna trädde i kraft 2013.
52 

Lagen grundar sig på samma 

likabehandlingsprincip som finns i bemanningsdirektivet. Som nämnt ovan använder sig Sverige av 

undantagsregeln och därför regleras de bemanningsanställdas grundläggande anställnings- och 

arbetsvillkor i kollektivavtal eller andra bindande generella bestämmelser.
53 

Nedan följer ett sådant 

där en redogörelse kring huruvida anställningsvillkoren regleras för vissa bemanningsanställda görs. 

 

3.3 Kollektivavtalet - ”Tjänstemannaavtalet” rörande tillåtna anställningsformer 

Tjänstemannaavtalet är ett kollektivavtal mellan Almega Tjänstemannaföretagen och 

Medieföretagen, som är arbetsgivarorganisationer och Unionen, som är arbetstagarorganisation. 

Kollektivavtalet ger anställningsavtalet sitt huvudsakliga innehåll.
54 

I detta avtal bestäms de 

allmänna avtalsvillkoren för de bemanningsanställda vars arbetsgivare är ansluten till avtalsslutande 

arbetsgivarorganisation.
55

 

                                                           
47

 Direktiv 2008/104/EG, Artikel 5. 
48

 Direktiv 2008/104/EG, Artikel 5. 
49

 KOM (2014) 176 slutgiltig, s. 6-7. 
50

 Direktiv 91/383/EEG, Artikel 2 och SOU 2011:5, s. 78. 
51

 Arbetsmiljölagen 3 kap. 3§. 
52

 Källström och Malmberg 2013, s. 40 och Proposition 2011/12:178, s. 25. 
53

 Uthyrningslagen 5 och 6 §§. 
54

 Tjänstemannaavtalet, s. 7-8. 
55

 Tjänstemannaavtalet, 1§. 
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Precis som i bestämmelser i LAS, är huvudregeln att en anställning gäller tillsvidare.
56 

Däremot finns 

det fler tillåtna tidsbegränsade anställningsformer för bemanningsanställda än vad som är tillåtna i 

LAS.
57 

Enligt kollektivavtalet får en tidsbegränsad anställning inom bemanning träffas när det gäller 

för viss tid, viss säsong eller visst arbete om arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet föranleder en 

sådan anställning. Det är även tillåtet vid vikariat, tillfällig arbetstopp, feriearbetade skolungdomar 

eller praktikarbete för studerande samt arbetstagare som uppnått pensionsåldern. 
58 

Utrymmet är 

snävt när det gäller bruket av tidsbegränsade anställningar på grund av arbetsuppgifternas särskilda 

beskaffenhet. Anledningen är att regleringen om tillsvidareanställningar inte ska kunna kringgås bara 

genom att genom att hänvisa till att arbetet i största allmänhet är av särskild beskaffenhet, utan 

arbetsuppgifterna måste till sin natur på något sätt vara tidsbegränsade. Redan vid 

anställningstillfället bör det vara möjligt att uppskatta tidsrymden. Ju längre tidsrymd, desto färre 

skäl har arbetsgivaren för att tidsbegränsa en anställning.
59

 

Tidsbegränsade anställningar vid vikariat får endast användas för att ersätta en arbetstagare 

vid t.ex. dennes ledighet på grund av semester, sjukdom, utbildning eller föräldraledighet. Tillfällig 

arbetstopp får arbetsgivare använda för att avlasta arbetsanhopningen, men endast då behovet är 

tillfälligt. Det måste alltså finnas ett inslag av något extraordinärt eller oförutsebart, för att vara ett 

tillåtet anställningsskäl för arbetsgivaren. Vid feriearbete för ungdomar förutsätts det att det 

verkligen är fråga om ferier eller ett överblickbart uppehåll i studierna. Arbete under pågående 

termin definieras inte som feriearbete enligt avtalet. För att praktikarbete ska vara tillåtet enligt 

avtalet måste det ingå som en del i en utbildning.
 60 

I likhet med LAS utgör provanställning en 

tidsbegränsad anställning.
61 

Provanställning får träffas om syftet är att den, efter prövotidens slut ska 

övergå till en tillsvidareanställning. Provanställningen får maximalt omfatta sex månader.
62

 

 
3.4 Generellt om garanti- och prestationslön 

Bemanningsbranschens lönevillkor är sämre än för motsvarande tjänster hos kundföretagen. 

Lönenivåerna är ofta lägre vilket bland annat framkom i Andersson Joona och Wadensjös studie. I 

studien visades ett lönegap där anställda inom bemanningsbranschen i genomsnitt tjänade 16-18 % 

mindre i månaden, än jämförbara personer i andra branscher år 2008. Sju år tidigare var lönegapet 

 

                                                           
56

 Lag (1982:80) om anställningsskydd, förkortad LAS 4 § samt Tjänstemannaavtalet, avsnitt 2.1. 
57

 Se Tjänstemannaavtalet i jämförelse med LAS 5§. 
58

 Tjänstemannaavtalet, avsnitt 2.2. 
59

 Tjänstemannaavtalet, s. 15. 
60

 Tjänstemannaavtalet, s. 16. 
61

 Tjänstemannaavtalet, s. 17. 
62

 Tjänstemannaavtalet, avsnitt 2.3. 
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närmast obefintligt.
63   

Men förutom de bemanningsanställdas lönenivåer varierar inkomsten mellan 

olika månader beroende på hur många helgdagar respektive månad innehåller samt huruvida de 

anställda blir fullt utbokade
64 

eller ej.
65

 

Vissa bemanningsanställda erhåller endast en timlön, men för de flesta består lönen 

generellt av två delar hos bemanningsföretag med kollektivavtal. Ena delen är en månadslön som 

även kallas ”garantilön” och den andra delen består av en prestationslön. Det sistnämnda utgår vid 

kunduppdrag, och innebär att denna lön ökar ju fler timmar som bokas. Detta innebär att en 

bemanningsanställd har en rörlig lönedel, som baseras på beläggningsgrad. Garantilönen innebär att 

en tillsvidareanställd och i vissa fall tidsbegränsade har rätt till en garanterad ekonomisk ersättning.
66 

Bemanningsanställda som inte fått tillräckligt med uppdrag för att uppnå en heltidsanställning på 100 

%, kan garanteras en ekonomisk ersättning. Garantitiden kan dock variera mellan 75-100%. I 

Miljöinstitutets rapport visades skilda regler kring ersättningen hos bemanningsföretag. Ett 

bemanningsföretag hade 100 % ersättning oberoende om en anställd var ute på uppdrag eller ej, 

medan ett annat bemanningsföretag istället enbart ersatte personalen per arbetad timma.
67  

För att en 

bemanningsanställd ska anses vara berättigad garantilönen, måste denne ha stått till företagets 

förfogande för att bli utbokad och inte ha nekat arbete som erbjudits.
68

 Garantilönen ökar tryggheten 

för den anställde samt stimulerar bemanningsföretaget att försöka skaffa tillräckligt med uppdrag för 

att sysselsätta de tillsvidareanställda. När det inte finns full beläggning för bemanningsanställda, 

försöker bemanningsföretagen därför minimera kostnaderna med att i första hand boka ut de som har 

en garantilön på 100 %. De som endast erhåller en garantilön på 80 %, bokas endast upp till denna 

nivå. På så sätt behöver inte företaget betala något extra i garantilöner.
69
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 Här åsyftas den situationen när den anställde är inhyrd hos ett kundföretag i syfte att utföra arbete. 
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4. Flexibilitet och trygghet 

I följande kapitel redogörs arbetsmarknadens behov av flexibilitet och trygghet, samt vilka 

eventuella konsekvenser flexibilitetens framväxt kan medföra för berörda arbetstagare. 

4. 1 Behovet av flexibilitet 

Begreppet flexibilitet har blivit kritiserat för att vara oprecist, men oftast beskrivs det som 

anpassningsförmåga och har därför fått en positiv klang.
70 

Frågan är, vem som ska anpassa sig, och 

vem som får ta del av flexibilitetens positiva sida.
71

 

Flexibiliteten anses vara viktig för ekonomisk utveckling och tillväxt. Exempelvis anses 

dess jobbskapande vara en relevant och nödvändig faktor för att fortsätta stäva efter en allt mer 

flexibel arbetsmarknad. Enligt Svenskt Näringsliv har det nämligen under de senaste åren varit mer 

än sju gånger vanligare att personer lämnat arbetslöshet på grund av att denne fått en atypisk 

anställning än en fast heltidsanställning.
72 

En anställning via exempelvis bemanningsföretag kan 

därför ofta vara en inkörsport till arbetsmarknaden för många arbetslösa.
73 

Flexibiliteten anses även 

möta vissa arbetstagares preferenser. Bland annat de som föredrar sådana flexibla anställningar som 

gör det möjligt att arbeta extra vid sidan om studier eller liknande.
74

 

Trots att flexibiliteten kan gynna vissa arbetstagare, är det främst företagen som har den 

största fördelen av arbetsmarknadens flexibilitetsutveckling. De kan med hjälp av denna höja 

produktiviteten samt öka vinsten. Enligt vissa företag, är flexibiliteten det enda skälet till att de 

fortfarande existerar på marknaden.
75 

För att företagen ska vara konkurrenskraftiga krävs det därför 

anställda som är anpassningsbara. De ska vara beredda på att flytta och byta jobb, arbetsuppgifter, 

yrken samt arbetstider.
76 

Det är således två skilda typer av flexibilitet där den enes överordning 

förutsätter den andres underordning. 
77

 

Utvecklingen av flexibiliteten på arbetsmarknaden påverkar arbetslivet för arbetstagarna 

när det sker en övergång från den traditionella anställningen till allt fler atypiska anställningar.
78

 

Många forskare varnar för de negativa konsekvenser som flexibiliteten kan skapa på sikt för de 

anställda.
79 

Även i Atkinsons modell höjs en varningsflagga för att flexibiliteten kan påverka vissa 
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 Furåker 2009, s. 82 och Jonsson 2007 
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 Karlsson 2006. 
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 Furåker 2007 och Rapport Svenskt Näringsliv 2011, s. 2. 
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 Rapport Unionen 2008, s. 67. 
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anställningar mer än andra. 
80   

Men trots varningarna, överskuggas allt av strävan efter en den 

kvantitativa flexibiliteten. Några tydliga exempel är de arbetsrättsliga reformer och direktiv som i 

sådant syfte utformats för att underlätta för arbetsgivare och företagare.
81

 

4.2 Behov av trygghet 

 
4.2.1 Anställningsotrygghet 

Att under livets gång känna en trygghet är ett mänskligt psykologiskt behov enligt psykologen 

Maslow. Därför krävs det en omvärld som är organiserad, stabil och förutsägbar. Vid en osäker 

omvärld rubbas därför tryggheten för individen.
82 

Otryggheten i anställningen i form av svårighet att 

förutse sin framtid och leva i ekonomisk utsatthet kan därför skada en arbetstagare psykiskt.
83 

Dessa 

psykologiska reaktioner kan då uppstå vid en arbetsmarknad kännetecknad som osäker, och kan 

beskrivas som anställningsotrygghet.
84

 

Anställningsotryggheten är för individen ofta en utdragen upplevelse och kan vara mer 

psykiskt påfrestande än en faktisk förlust av arbetet. Detta eftersom individen inte vet vilken 

hanteringsstrategi som ska användas och heller inte vad som kommer ske i framtiden. Vid förlust av 

arbete, har åtminstone ovissheten försvunnit, och istället kan individen gå vidare samt välja en 

passande hanteringsstrategi.
85 

En trygghet i anställningen utgör därför inte bara en ekonomisk bas för 

försörjningen för den anställda, utan är ofta central för anställdas sociala liv och ställning.
86

 

4.2.2 Bemanningsanställningens otrygga karaktär 

Arbetsmarknaden kräver samtidigt flexibilitet för att uppnå ekonomisk tillväxt, och därför allt fler 

atypiska anställningsformer.
87 

Dessa anställningar definieras ofta som otrygga.
88 

Exempelvis är det 

relativt sett åtta gånger troligare att en atypiskt anställd går till arbetslöshet, än till en fast 

heltidsanställning.
89 

Den anställningsform som anses vara mest eftertraktad hos de tidsbegränsat 

anställda, är tillsvidareanställningen. Vid en undersökning svarade nämligen åtta av tio 

tidsbegränsat anställda, att de egentligen önskade en sådan.
90 

Det är nämligen 

tillsvidareanställningen som rent generellt anses vara den tryggaste på arbetsmarknaden. Men trots 

det kan, enligt svenska studier, en sådan anställning inom ett bemanningsföretag fortfarande
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upplevas som otrygg.
91 

Bemanningsanställningens otrygghet visar även Atkinson med sin 

flexibilitetsmodell då bemanningsanställda tillhör den minst förmånliga gruppen.
92 

Den kvantitativa 

flexibiliteten innebär i huvudsak en ökad flexibilitet för företagarna men samtidigt en minskad 

trygghet för arbetstagarna.
93 

Likaså tydliggörs bemanningsanställningens otrygga karaktär när 

centrumperifer-strukturen appliceras på bemanningsföretagets organisation. Vid en sådan applicering 

tillhör bemanningsanställda nämligen inte den första gruppen, d.v.s. kärnarbetskraften. Istället tillhör 

de bemanningsanställda den andra gruppen, som är den perifera arbetskraften. Orsaken till detta 

grundar sig på att bemanningsanställda i regel inte är traditionellt heltidsanställda. Vid en 

tillsvidareanställning kan som nämnts en bemanningsanställd inte garanteras något arbetstidsmått 

som motsvarar en heltidsanställning eftersom bemanningsföretag inte kan förutse i hur stor 

utsträckning som företaget kan tillhandahålla uthyrningsuppdrag på heltid. 
94 

Genom en sådan 

oförutsägbar arbetstid skiljer sig tillsvidareanställning hos ett bemanningsföretag från en traditionell 

tillsvidareanställning. Eftersom arbetstiden grundar sig på kundföretagens varierande 

arbetskraftsbehov kan en bemanningsanställd därför aldrig garanteras ett visst arbetstidsmått. Den 

traditionella tillsvidareanställningen har däremot i regel en förutbestämd arbetstidsomfattning. I detta 

avseende kan de bemanningsanställdas arbetssituation till viss del påminna om en deltidsanställning, 

även om bemanningsanställningen är tillsvidare. Den oförutsägbara arbetstiden är därför en av de 

mest kännetecknande omständigheterna för de bemanningsanställdas arbetsvillkor.
95

 

Den oregelbundna arbetstiden kan påverkas av den så kallade nöjd kund-garantin
96

. 

Denna innebär att ett kundföretag enkelt kan avbryta inhyrningsuppdrag och byta ut den inhyrda 

bemanningsanställda om de anser att denne inte uppfyller förväntningarna eller kraven. Den 

bemanningsanställde kan även genom garantin bli indirekt ekonomiskt bestraffad, genom att inte få 

full lön. Detta kan ske när bemanningsföretag chansar med att hyra ut bemanningsanställda till 

kundföretagen, utan rätt kompetens för kundföretagets kravspecifikation för att slippa betala ut 

garantilönen. När kundföretagen sedan reklamerar den bemanningsanställde, kan denne (om inget 

nytt uppdrag omedelbart uppkommer) därför förlora inkomst.
97 

Den oregelbundna arbetstiden i 

samband med garantin, kan på så sätt även resultera i en instabil inkomst, vilket betecknas som en 

inkomstotrygghet.
98 

För att slippa betala ut en garantilön kan även bemanningsföretag erbjuda fiktiva 

uppdrag till de anställda, i syfte om att de ska tacka nej. Det framkom nämligen år 2012, att
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bemanningsföretaget Uniflex använt sig av sådana metoder. Bemanningsföretaget medgav sina fel 

och betalade tillbaka de berörda anställda, men Handels ombudsman Fredrik Strålberg misstänker 

att andra anställda råkat ut för samma sak och att det därmed finns ett stort mörkertal.
99 

Vid 

händelsen var Uniflex det fjärde största privata bemanningsföretaget i Sverige.
100

 

Även uppsägningar kan för anställda vara förenat med otrygghet. Vid kontakt med en 

facklig representant, problematiserades företeelser med otillåtna arbetsbristuppsägningar som sker 

”för säkerhets skull” inom branschen. Den fackliga representanten berättar att denne vid flertalet 

tillfällen stött på bemanningsföretag som sagt upp sina anställda på grund av arbetsbrist, trots att det 

inte vid uppsägningstillfället förelegat någon sådan. Många gånger handlar det om att 

bemanningsföretaget fått uppgifter från kundföretaget om ett datum i framtiden då behov av 

inhyrning inte längre finns. Istället för att bemanningsföretaget först vid kunduppdragets slut utreder 

en eventuell arbetsbrist, väljer de att säga upp arbetstagaren ”för säkerhets skull”. På så sätt kan 

bemanningsföretaget spara in uppsägningslönen. Detta förfarande är däremot inte tillåtet enligt LAS, 

eftersom en sådan uppsägning inte anses vara sakligt grundad.
101

 

Att bemanningstjänsterna i allt högre utsträckning prispressas kan också orsaka otrygghet 

för bemanningsanställda. Prispressen grundar sig på de låga inträdesbarriärerna för nya företag att 

etablera sig på marknaden, men även av att upphandlingen av bemanningstjänster idag sker hos 

centrala inköpsavdelningar. Priset blir därför avgörande.
102

 

4.2.3 Bemanningsanställningens psykosociala arbetsmiljö 

Även den psykosociala arbetsmiljön hos bemanningsanställda är enligt forskning sämre, gentemot 

traditionellt anställda.
103 

Att vara bemanningsanställd och inhyrd hos ett kundföretag uppvisar 

likheter med att vara ny i ett bostadsområde. Till skillnad från direkt anställda hos kundföretaget är 

arbetsuppgifter, arbetskollegor, chefer och organisationskulturen oftast främmande för den inhyrda 

arbetskraften. Jämfört med kundföretagets direkt anställda personal, har den inhyrde kanske inte lika 

mycket kontakt med arbetskollegorna på arbetsplatsen. Detta kan tyda på att det sker en åtskillnad 

mellan direkt anställda hos kundföretagen som anses vara etablerade respektive inhyrd arbetskraft 

som anses vara outsiders. Detta kan i sin tur skapa en polarisering mellan olika grupper på 

arbetsmarknaden.
104 

Brist på socialt samspel med kollegor och chef kan leda till psykisk ohälsa, 

enligt forskningen.
105 

Samtidigt kan höga förväntningar och ständiga granskningar från både 
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kundföretag och bemanningsföretag, påverka den psykosociala arbetsmiljön och psykiska hälsan hos 

den anställde negativt. En bemanningsanställd som är uthyrd förväntas ofta vara effektiv och prestera 

100 % varje dag. Förväntningarna är betydligt lägre på kundföretagets egna anställda. Den 

bemanningsanställde granskas av cheferna, eftersom prestationen måste vara värd det som 

kundföretaget betalar för att hyra in arbetskraften.
106

 

4.3 Avvägningen mellan flexibilitet och trygghet 

Synen på flexibilitet beskrivs i Gunilla Olofsdotters avhandling som något varierande beroende på 

vem som är aktören. I en av sina fältstudier hos ett bemanningsföretag visas den anställdes respektive 

arbetsgivarens olika syn på flexibilitet. Arbetsgivaren kräver anpassningsbarhet och lojalitet, medan 

de anställda kräver förståelse för deras behov. Arbetsgivarna ska därför sträva för en trygghet och 

stabilitet för de anställda. Denna strävan visar sig i studien inte vara särskilt framgångsrik eftersom 

arbetsgivarnas krav kan skapa en känsla av maktlöshet hos den bemanningsanställde, samt osäkerhet 

över konsekvenserna för otillräckligt med uppdrag och otrygghet över att ständigt bli granskad.
107

 

Men avvägningen mellan behovet av flexibilitet och trygghet behöver trots allt inte alltid 

vara problematisk och svårhanterad. De båda behöver inte alltid uppfattas som varandras motsatser. 

Många gånger sammanfaller arbetsgivarens och arbetstagarens intressen. Ett gemensamt intresse hos 

båda sidor är att verksamheten ska bedrivas effektivt och lyckas generera de resultat som krävs för 

dess fortlevnad. Behovet av flexibilitet kan gynnas när det finns trygghet och likaså kan tryggheten 

finnas kvar trots att det finns möjlighet till flexibilitet. Flexibiliteten kan skapa trygghet genom att 

det ges möjligheter för tillväxt på arbetsmarknaden. Vid tillväxt kan enskilda få högre trygghet samt 

en indirekt trygghet genom välfärdsystemen.
108
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5. Den svenska arbetsmarknaden 

Följande kapitel syftar till att ge läsaren en insyn över den nuvarande arbetsmarknaden. Detta för 

att läsaren ska förstå helheten av arbetet där flexibilitetens framväxt och konsekvenser 

sammankopplas med vår nuvarande arbetsmarknad. 

 

De olika delarna av den ekonomiska politiken brukar klassificeras utifrån de medel som används. 

Arbetsmarknadspolitikens medel kan exempelvis vara ekonomiskt stöd till arbetslösa, 

arbetsförmedling och utbildning.
109 

Arbetsmarknadspolitiken är sysselsättningsskapande, 

rörlighetsfrämjande och kompetenshöjande.
110 

Arbetsmarknaden förändras efter 

konjunktursvängningar och arbetsgivare använder sig av tidsbegränsade anställningar för att anpassa 

sig efter konjunkturläget. Vid högkonjunkturer brukar det i regel vara färre antal tidsbegränsat 

anställda, medan en lågkonjunktur istället innebär en ökning.
111 

Av samtliga anställda i Sverige 

mellan åldrarna 16-24 år, är 52 % tidsbegränsat anställda, vilket är den största gruppen med 

tidsbegränsade anställningar.
112 

Hos tidsbegränsat anställda är graden av facklig anslutning betydligt 

lägre gentemot anställda med tillsvidareanställning.
113 

Tidsbegränsade anställningar och arbetslöshet 

har ofta en koppling till varandra, eftersom arbetslivet för tidsbegränsat anställda ofta varvas med 

arbetslöshet.
114 

I december 2014 låg den totala arbetslösheten i Sverige på 7,0 %. Av samtliga 

arbetslösa på arbetsmarknaden var 18,6 % av dessa ungdomar i åldrarna 15-24 år, vilket är den grupp 

som har högst arbetslöshet.
115 
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6. Analyserande del 

I följande kapitel kommer flexibilitetens positiva och negativa effekter analyseras. Gruppen 

ungdomar kommer utifrån dess utsatthet som arbetstagare ställas i relation till dess psykiska ohälsa 

i samhället. 

6.1 Flexibilitetens positiva effekter för arbetstagare och arbetsmarknad 

Människan har ett medfött behov av trygghet, där en stabilitet och förutsägbarhet i livet är 

nödvändigt för att uppnå ett självförverkligande och ”bli den man egentligen är”.
116 

Men i dag finns 

det samtidigt ett behov av flexibilitet på arbetsmarknaden, där anpassningsförmågan är nödvändig. 

Anpassningsförmåga ses ofta som något positivt.
117

 Uppmaningar har därför kommit från såväl 

internationell som nationell nivå och som syftar till en ökning av flexibiliteten på 

arbetsmarknaden.
118 

Flexibiliteten ger företagen konkurrenskraft och kan med hjälp av denna gå med 

vinst. Hos vissa företag är flexibiliteten den enda anledningen till att de överlever på marknaden. För 

uppnå flexibilitet krävs en flexibel arbetskraft som ska vara redo för ständiga förändringar.
119 

Användandet av atypiska anställningar, såsom bemanningsanställningar, är därför något som ökar på 

arbetsmarknaden.
120

 

Flexibiliteten anses skapa arbete, varav en anställning via bemanningsföretag ofta kan 

vara en inkörsport till arbetsmarknaden för arbetslösa, exempelvis för unga och utlandsfödda. Dessa 

är de grupper som är överrepresenterade inom branschen och samtidigt de grupper som är 

underrepresenterade på den generella arbetsmarknaden.
121 

Flexibiliteten skapar även möjligheter för 

alternativa anställningar som kan möta arbetstagares preferenser såsom tidsbegränsade anställningar 

eller behovsanställning vid sidan av sina studier.
122

 

Att flexibiliteten gynnar arbetsmarknaden avseende jobbskapande, torde vara ett korrekt 

utlåtande. Flexibiliteten skapar jobb, för exempelvis unga och utlandsfödda, som anställs via 

bemanningsföretag och genom andra atypiska anställningar. Att bemanningsbranschen är den 

arbetsgivare som i högre grad anställer dessa utsatta grupper på arbetsmarknaden gentemot andra 

arbetsgivare bör därför inte förkastas. Branschen fyller därigenom en funktion för dessa grupper, då 

en sådan anställning kan vara en språngbräda ut i arbetslivet och karriären. Men att flexibiliteten 

skapar jobb, bör inte vara argument nog för att samhället ska nöja sig och lämna branschen utan 
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uppsyn. Arbetsmarknadens numera flexibla karaktär bör således undersökas med kritiska glasögon. 

Jobb skapas, ja. Men vilka jobb är det egentligen som skapas? Det är de atypiska anställningarna. 

6.2 Flexibilitetens negativa effekter för arbetstagare och arbetsmarknad 

De atypiska anställningarna definieras ofta som otrygga gentemot en traditionell 

tillsvidareanställning, som istället anses vara den tryggaste.
123  

En anställning via ett 

bemanningsföretag anses därför vara otrygg, oavsett om den är tillsvidare eller inte.
124

 

Bemanningsanställningens osäkra arbetstid anses vara en av de största orsakerna till otryggheten. Att 

inte veta när, var och hur länge det behövs arbete kan påverka individer negativt. De 

bemanningsanställda kan aldrig garanteras ett visst arbetsmått eftersom tiden är beroende av 

kundföretagens arbetskraftsbehov.
125 

En oregelbunden arbetstid kan i sin tur ge en instabil och 

osäker inkomst.
126 

Otryggheten avseende tid och inkomst kan utmynna i psykisk ohälsa. Även höga 

förväntningar, press och brist på socialt samspel kan leda till ohälsa och enligt forskning är den 

psykosociala arbetsmiljön hos bemanningsanställda är generellt sämre gentemot traditionellt 

anställda.
127   

Vid förklaring av dessa psykologiska reaktioner som sker på en arbetsmarknad som 

kännetecknas som osäker, används begreppet anställningsotrygghet inom arbetslivsknuten 

psykologisk forskning.
128

 

 

6.2.1 Uppsägning ”för säkerhets skull” 

Otrygghet kan uppkomma genom exempelvis en anställnings uppsägning. Vid kontakt med en 

facklig representant uppges information om att arbetsbristuppsägningar som sker ”för säkerhets 

skull” förekommit flertalet gånger hos bemanningsföretag. Vid sådana tillfällen har 

omständigheterna oftast varit att bemanningsföretaget fått uppgifter från kundföretaget om ett datum 

i framtiden, varav behov av inhyrning inte längre kommer föreligga. Istället för att 

bemanningsföretaget först vid kunduppdragets slut utreder en eventuell arbetsbrist, sägs arbetstagare 

upp ”för säkerhets skull”. På så sätt kan bemanningsföretaget spara in en uppsägningslön. 

Förfarandet är inte tillåtet då en sådan uppsägning inte anses vara sakligt grundad.
129  

Vid sådant 

otillåtet förfarande sker därmed ett brott mot lagen. Att uppsägningar sker utan saklig grund är illa 

nog, men jag vill påstå att det är än värre när det är en bransch som överrepresenteras av ungdomar 

och utlandsfödda, som annars är underrepresenterade på resterande arbetsmarknaden. Om 
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arbetsmarknaden är relativt ny för dessa grupper, kan de därmed ha sämre erfarenheter och 

kunskaper om arbetsmarknadens regler. Exempelvis huruvida arbetstagarens rättigheter respektive en 

arbetsgivares skyldigheter ser ut i ett uppsägningsförfarande. Att den fackliga företrädaren, vid 

flertalet tillfällen stött på sådana otillåtna uppsägningar är oroväckande. Kan det vara så att vissa 

bemanningsföretag utnyttjar de facto att de anställda inom branschen är unga och utlandsfödda och 

troligtvis har färre erfarenheter om den svenska arbetsmarknaden? 

Vid sådana otillåtna uppsägningsförfaranden kan anställningsformen över huruvida en 

anställning är tillsvidare eller inte, bli utan verkan. Det högre skyddet anställda erhåller genom att 

inneha en tillsvidareanställning kan därför i vissa fall försummas inom bemanningsbranschen. Men 

att förekomsten av sådana uppsägningar faktiskt sker rent generellt inom branschen är däremot svårt 

att påvisa genom enbart uttalande. Men det påvisar trots allt möjligheter till att det kan förekomma. 

6.2.2 Otrygga arbetsvillkor 

Trots att en anställnings upphörande kan skapa otrygghet, kan upplevelsen av anställningsotrygghet 

vara mer psykiskt påfrestande. Det kan bero på att individen inte vet vilken hanteringsstrategi som 

ska användas och heller inte vad som kommer ske i framtiden. Vid förlust av arbete, har åtminstone 

ovissheten försvunnit, och istället kan individen gå vidare samt välja en passande 

hanteringsstrategi.
130

 

Otrygghet i anställningen kan som nämnts bero på ojämn och osäker inkomst, och de 

bemanningsanställda har generellt sämre lönevillkor gentemot direkt anställda. Exempelvis är 

lönenivåerna lägre för bemanningsanställda än hos direkt anställda hos kundföretag, trots motsvarade 

tjänster. Sämre lönevillkor kan även bero på de bemanningsanställdas inkomstvariationer. 

Exempelvis kan inkomsten variera beroende på hur många helgdagar som finns hos respektive 

månad samt hur många timmar som den anställde bli utbokad. 
131

 För att skapa en viss trygghet för 

bemanningsanställda avseende inkomstaspekten, finns en garantilön. Garantilönen är en 

minimuminkomst som är avsedd till bemanningsanställda som har en tillsvidareanställning men även 

till vissa tidsbegränsat anställda. Det finns även bemanningsanställda erhåller endast timlön som 

utbetalas efter antal bokade timmar.
132

 

Genom minimuminkomsten kan tillsvidareanställda och vissa tidsbegränsat anställda känna ökad 

trygghet. Men otryggheten och oförutsägbarheten avseende arbetstiden finns fortfarande kvar. 

Arbetslivet tillhör endast en del av livet, men för bemanningsanställda tenderar gränsen däremellan 

att bli abstrakt och otydlig. Ovisshet över vilka dagar den anställde kommer arbeta kan skapa
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svårigheter för arbetstagaren att planera sitt privatliv. Detta skulle i sin tur kunna skapa problem när 

exempelvis det sociala umgänget i privatlivet blir lidande. 

Eftersom vissa bemanningsanställda heller inte erhåller någon garantilön, bör därför både 

arbetstiden och inkomsten vara otrygga moment i anställningen. Exempelvis kan dagar som 

kundföretaget har stängt för ledighet medföra hög grad av otrygghet för dessa anställda. 

Bemanningsanställda med rätt till garantilön bör fortfarande drabbas avseende oförutsägbarhet i 

arbetstiden. Helgdagar och ledighet kan för bemanningsanställda därför vara relaterat med oro och 

stress istället för avkoppling och återhämtning, som i många fall bör vara ledighetens avsikt. På så 

sätt kan arbetstagare missgynnas för att de har en anställning via bemanningsföretag istället för en 

anställning direkt hos kundföretaget. 

 

6.2.3 Förlorad tilltro för bemanningsföretag 

Otryggheten kan även uppkomma genom oseriösa bemanningsföretag. Bemanningsföretaget Uniflex 

använde sig av påhittade uppdrag i syfte att lura de anställda, med rätt till garantilön, till att tacka nej 

vid erbjudet uppdrag. På så sätt undkom företaget skyldigheten till att betala ut garantilön.
133 

Händelsen blev uppmärksammad och Uniflex erkände sitt otillåtna agerande. Vid tidpunkten för 

händelsen, år 2012, var företaget det fjärde största bemanningsföretaget i Sverige.
134

 

Att som bemanningsanställd känna en oro över hur seriösa dess arbetsgivare är, bör 

definitivt ses som ett misslyckande. När ett sådant agerande använts av det välkända 

bemanningsföretaget Uniflex som vid händelsen även var det fjärde största bemanningsföretaget i 

Sverige, klingar det extra illa i mina öron. Ett företag, stort som litet har självfallet ett ansvar. Men 

trots det, bör de stora och framgångsrika företagen ses som en förebild för mindre företag och bör 

därför uppföra sig som en sådan. Uniflex agerande anser jag därför problematiskt avseende den 

tilltro och legitimitet som ett sådan stort företag troligtvis besitter. Däremot finns det inga bevis som 

säger att sådant agerande sker generellt hos företaget Uniflex och heller inte hos andra 

bemanningsföretag, men det påvisar trots allt att det förekommit och kan likväl förekomma i 

skrivande stund. 

 
6.2.4 Otryggheten genom nöjd kund-garanti 

Bemanningsanställdas trygghet kan även påverkas av den nöjdkund – garanti som de flesta 

bemanningsföretag använder sig av. Garantin innebär helt enkelt att kundföretag kan reklamera den
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inhyrde bemanningsanställde om de inte är nöjda.
135

 

Garantin tenderar att ge de bemanningsanställda en stämpel som handelsvara. Jag vill 

likna garantin vid den kundgaranti jag erhåller vid köp av vara. Exempelvis kan jag reklamera en 

defekt vara till butiken där den inköptes och genom garantin ha rätt till en ny vara. På samma sätt kan 

garantin hos bemanningsföretagen tolkas. Jag representerar kundföretaget, bemanningsföretaget 

representerar butiken och den bemanningsanställde representerar varan som byts ut. Den 

bemanningsanställde kan precis som en handelsvara bytas ut när något inte stämmer. Behovet av 

stabilitet och förutsägbarhet anses utifrån bemanningsföretagens garanti därför inte existera. Garantin 

kan för en bemanningsanställd ses som orosmoment gällande den risken som finns över att bli utbytt 

och dess psykosociala arbetsmiljö samt hälsa kan därför påverkas negativt. Nöjd kund-garantin får 

därför en mänsklig resurs med behov av trygghet att istället ses som en handelsvara utan några behov 

alls. Garantin utgör därför enligt mig endast en konkurrensfördel för bemanningsföretagen samt en 

trygghet för kundföretagen. 

Även en prispress av bemanningstjänster kan påverka tryggheten för de anställda 

negativt. Prispressen kan grunda sig på att det är låga inträdesbarriärer för nya företag att etablera sig 

på marknaden, men kan även bero på att upphandlingen av bemanningstjänster har förflyttats från 

lokala chefer till en central inköpsavdelning, då priset på tjänsten oftast blir avgörande.
136 

Därigenom 

kan en bemanningsanställd även här ses som en handelsvara istället för en människa med behov 

trygghet. 

 

6.2.5 Polarisering mellan arbetstagargrupper 

Att vara bemanningsanställd och inhyrd hos ett kundföretag uppvisar likheter med att vara ny i ett 

bostadsområde. De direkt anställda hos kundföretaget är väl bekanta med arbetsuppgifter, 

arbetskollegor, chefer och organisationskulturen på företaget, medan det istället kan anses 

främmande för inhyrd personal. Kontakten med arbetskollegorna på kundföretaget kan därför, 

jämfört med den direkt anställda, försvåras. Det kan därför ske en åtskillnad mellan direkt och inhyrd 

personal, där det sistnämnda ses som outsiders och förstnämnda som etablerande. Denna åtskillnad 

kan skapa polarisering mellan grupper på arbetsmarknaden.
137 

Brist på det sociala samspelet kan leda 

till ohälsa och forskningen visar idag att bemanningsanställda utsätts för fler negativa faktorer 

jämfört med arbetstagare som är direkt anställda av kundföretaget.
138
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Utifrån egna erfarenheter är det sociala samspelet mellan kollegor på arbetsplatsen minst lika viktig 

som arbetsuppgifterna. Genom att en inhyrd kan gå miste om en sådan gemenskap och djupare 

relationer med kollegor, borde det därmed bidra till en psykisk ohälsa. Som nämndes i avsnitt 6.2.2 

kan bemanningsanställdas oförutsägbara arbetstid ha en inverkan på privatlivet där exempelvis 

sociala umgänget kan bli lidande. Om den bemanningsanställde förlorar socialt umgänge både i 

arbetslivet och privatlivet torde det därmed ha än mer negativ påverkan över den psykisk hälsan för 

dessa anställda. 

Genom att de bemanningsanställda kan förlora socialt umgänge på arbetsplatsen kan de 

därför stämplas som outsiders, medan de direkt anställda istället ses som etablerade. En sådan 

stämpel skulle därmed kunna hämma kontakten än mer. Djupare relationer med kollegor kan därför 

försummas genom en sådan stämpel. Genom anställningens status kan polarisering mellan 

arbetstagargrupper därför öka. Även de löneskillnader som finns mellan bemanningsanställda 

respektive direkt anställda kan generera till att branschen ses som en låginkomstbransch. Därmed kan 

branschen stigmatiseras och resultera i att endast bestå av arbetsmarknadens utsatta grupper, istället 

för en blandning av arbetsmarknadens samtliga grupper. En blandning av olika grupper såsom, män, 

kvinnor, inlandsfödda, utlandsfödda, äldre, yngre är oftast det som eftersträvas på arbetsmarkaden. 

Att en bransch endast består av en viss typ av grupp bör därför ses som negativt för 

arbetsmarknadens välmående och balans. 

6.2.6 Missgynnande vid högre förväntningar och inget likvärdigt utbyte mellan arbetsgivare och 

arbetstagare 

Kundföretag och arbetsgivare har ofta förväntningar på att de bemanningsanställda ska vara effektiva 

och prestera 100 % varje dag. Detta eftersom värdet på prestationen bör motsvara det som 

kundföretaget betalar för att hyra in arbetskraften. Förväntningarna från kundföretaget på sina egna 

anställda är däremot oftast betydligt lägre. Dessa förväntningar samt ständiga granskning kan ha 

inverkan på bemanningsanställdes psykosociala arbetsmiljö negativt.
139   

I enlighet med 

Bemanningsdirektivet samt dess kompletterande särdirektiv, hälsodirektivet, framförs en 

likabehandlingsprincip. Bemanningsdirektivets likabehandlingsprincip gäller endast grundläggande 

arbets- och anställningsvillkor omfattar lön, arbetstidens längd, raster, övertid, nattarbete, vilotid, 

semester och helgdagar och är därför uttömmande.  Inom hälsodirektivet åsyftas däremot ett ökat 

skydd för tillfälligt anställda samt inhyrd arbetskraft. Dessa arbetstagare ska med hälsodirektivet, få 

samma skyddsnivå som andra arbetstagare när det gäller arbetsförhållanden som har samband med 

säkerheten, yrkeshygienen och hälsan på arbetsplatsen. Hälsodirektivets bestämmelser har

                                                           
139

 Rapport Unionen 2008, s. 77 och 45 samt Nöjd kundgaranti, bland annat Montico och Uniflex. 



28 

 

 

implementerats genom svenska Arbetsmiljölagen.
140 

I enlighet med Arbetsmiljölagen har 

arbetsgivaren i uppgift att förebygga både psykisk och fysisk ohälsa och olycksfall.
141

 

Om likabehandlingsprincipen hos bemanningsdirektivet inte varit uttömmande borde 

olika förväntningar på olika arbetstagares prestationer även ha ingått i skyddet. Eftersom det 

återfinns ett likabehandlingsskydd gällande den hälsa och säkerhet för inhyrda genom hälsodirektivet 

skulle olika förväntningar kunna inkluderas inom principens tillämpningsområde. De känslomässiga 

faktorerna samt effekterna av de olika förväntningar beroende på anställningars karaktär skulle 

därmed ha ett skydd genom principen om likabehandling. Även om de högre kraven som ställs ofta 

är outtalade, finns de fortfarande där. Är det ingen likabehandling, torde det därför anses vara ett 

brott gentemot principen. Det skulle däremot medföra viss problematik eftersom psykiska och 

känslomässiga faktorer torde vara svåra att göra mätbara. Trots det bör olika förväntningar beroende 

på om arbetstagaren är direkt anställd eller inhyrd ses som ett problem i nuvarande reglering, och en 

förändring i nuvarande bestämmelser bör därför göras för att öka skyddet för de bemanningsanställda 

hälsa. 

Många bemanningsanställda anser att det sällan finns något likvärdigt utbyte mellan 

arbetsgivarens krav och arbetstagarens behov.
142 

Flexibiliteten gynnar främst arbetsgivarna och 

företagen.
143

 Enligt Atkinsons modell befinner sig de bemanningsanställda dessutom i den minst 

förmånliga gruppen hos det flexibla företaget.
144 

För att öka tryggheten kom Bemanningsdirektivet 

till och implementerades sedan genom Uthyrningslagen. Direktivets syfte var även att främja 

flexibiliteten på arbetsmarknaden.
145 

Företagen kräver anpassningsbarhet för att bli 

konkurrenskraftiga gentemot andra företag, vilket därför kräver en anpassningsbar arbetskraft. Men 

vad ger företagen i utbyte för den ständiga anpassningen? Ett genuint utbyte sker inte här. De är 

endast vissa bemanningsanställda som genom direktivets bestämmelser, fått en delvis ökad trygghet i 

utbyte av flexibilitet. Ännu återstår bland annat otrygghet kring arbetstid, inkomst samt andra 

psykosociala aspekter som kan anses missgynnande för bemanningsanställda. Därför krävs viss 

förändring i direktivets nuvarande bestämmelser, så att trygghet på ett bättre sätt kan kombineras 

med flexibilitet. 
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6.2.7 Försämring för redan utsatta grupper 

Arbetsmarknaden påverkas av konjunkturen i landet. Vid lågkonjunktur ökar antalet tidsbegränsade 

anställningar på arbetsmarknaden.
146 

Hos tidsbegränsat anställda är den fackliga anslutningen 

markant lägre än hos tillsvidareanställda. Det är ungdomar som tillhör den grupp på arbetsmarknaden 

som innehar högst andel tidsbegränsade anställningar.
147 

Som en konsekvens kan det skapa 

svårigheter vid tecknande av hyreskontrakt eller ta lån för att köpa bostad. Det kan i sin tur medföra 

att alltfler unga istället tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar och att inträdet till vuxenlivet 

således försenas.
148 

Tillsvidareanställningen är önskvärd hos många tidsbegränsat anställda, vilket 

tydligt visades vid en undersökning där åtta av tio tidsbegränsat anställda svarade att de egentligen 

önskade att deras anställning var tillsvidare.
149 

Arbetslivet för vissa tidsbegränsat anställda varvas 

ofta med arbetslöshet och av samtliga arbetslösa, är ungdomar i åldrarna 16-24 år den grupp som 

innehar högst arbetslöshet på arbetsmarknaden.
150 

Även inom bemanningsbranschen år 2005 var 

ungdomarna överrepresenterade med tidsbegränsade anställningar.
151 

År 2014 var antalet 

tillsvidareanställda inom branschen ca 36 000 och de tidbegränsat anställda ca 26 000.
152 

Inom 

bemanningsbranschens finns det dessutom generellt fler tillåtna tidsbegränsade anställningar 

gentemot andra branscher som regleras med LAS bestämmelser.
153 

Idag har de unga i samhället en 

växande problematik avseende psykiska problem. Den psykiska slutenvården uppvisade kraftiga 

minskningar av inläggningar i alla åldrar, förutom hos åldersgruppen unga där det istället uppvisades 

en ökning.
154

 

Eftersom de tidsbegränsade anställningar tillhör gruppen atypiska anställningar ses dessa 

generellt som otrygga. Den tidsbegränsade anställningen kan anses otrygg eftersom den ofta varvas 

med arbetslöshet. Genom att åtta av tio anställda egentligen ville ha en tillsvidareanställning kan det 

indikera på att dessa anställningar ofta inte är självvalda, utan istället ses som det mest gynnsamma 

alternativet när det andra alternativet är arbetslöshet. Både arbetslösheten, tidsbegränsade 

anställningar samt bemanningsanställningar överrepresenteras av gruppen ungdomar. Jag kan här se 

ett samband mellan arbetsmarknadens otrygghet och ungdomar. Antalet tillsvidareanställningar är 

endast 10 000 fler än antalet tidsbegränsade anställningar inom bemanningsbranschen. Genom att 

tillsvidareanställningen rent generellt anses som normen, bör siffran enligt mig vara högre. Utifrån 
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sambandet mellan unga och tidsbegränsade anställda, är sannolikheten därför stor att den största 

delen utav de tidsbegränsade anställningarna inom bemanningsbranschen innehas av ungdomar även 

år 2015. Även graden av facklig tillhörighet bör därför vara lägre hos denna grupp. Därigenom bör 

otryggheten hos unga vara hög. Att tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar på grund av en otrygg 

anställning kan mycket väl i längden medföra psykisk ohälsa, såsom depression och ångest. Detta 

eftersom vuxenlivet kan hämmas och startsträckan för att påbörja sitt liv är lång och krokig. 

Det är konstaterat att otrygghet kan skapa en psykisk ohälsa och som nämnts i avsnitt 6.2 

anses en bemanningsanställning vara otrygg, oavsett om den är tidsbegränsad eller gäller tillsvidare. 

Genom att bemanningsbranschen överrepresenteras av ungdomar som även till största del innehar 

en tidsbegränsad anställning, torde därför dessa få ”dubbel otrygghet”. Risken för att drabbas av 

otrygghet i anställningen kan aktualiseras både utav den tidbegränsade anställningen, men även 

genom att anställningen är via ett bemanningsföretag. Vid förekomsten av en sådan skulle därför 

den tidsbegränsade bemanningsanställde utsättas för hög psykisk press från två källor som genererar 

otrygghet från varsitt håll. Om en sådan hypotes gällande ”dubbel otrygghet” skulle anses vara 

trovärdig och sann kan ett samband mellan bemanningsbranschen, flexibilitetens framväxt och ungas 

ohälsa i samhället föreligga. Genom hypotesen skulle det ökade antalet inläggningar av ungdomar 

hos psykiska slutenvården delvis kunna förklaras. Men kan flexibiliteten verkligen vara en 

bidragande faktor till ungdomars ökande ohälsa? Det är näst intill omöjligt att besvara, då alla 

möjliga faktorer och omständigheter torde spela en roll i sammanhanget. Jag skulle däremot inte 

utesluta att en eventuell påverkan av flexibilitetens ständiga behov av ökade flexibla anställningar, 

kan ge negativa utslag på nutidens ungdomar och dess hälsa. 

 

6.3 Avvägning mellan flexibilitet och trygghet 

En avvägning mellan behovet av flexibilitet och behovet av tryggheten är däremot inte omöjlig. 

Många gånger kan dessa två intressen förenas. Ett gemensamt intresse kan vara att verksamheten ska 

bedrivas effektivt och lyckas generera de resultat som krävs för dess fortlevnad. Behovet av 

flexibilitet kan gynnas när det finns trygghet och likaså kan tryggheten finnas kvar trots att det finns 

möjlighet till flexibilitet. Flexibiliteten kan skapa trygghet genom att det ges möjligheter för tillväxt 

på arbetsmarknaden. Vid tillväxt kan enskilda få högre trygghet samt en indirekt trygghet genom 

välfärdsystemen.
155

 

Det är därför viktigt att påpeka att trygghetens motats inte behöver vara flexibiliteten. När 

flexibiliteten är hanterbar och hanteras på rätt sätt gällande de regleringarna på området, bör det
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därmed förändras till något positivt. Därför kommer troligtvis de atypiskt anställda, däribland 

bemanningsanställda, fortsättningsvis påverkas negativt av flexibilitetens framväxt. Detta eftersom 

den för närvarande inte hanteras på rätt sätt. 
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7. Slutsats och framtida forskning 

Flexibiliteten på arbetsmarknaden bidrar till ekonomisk utveckling och tillväxt. Exempelvis bidrar 

den till ökat jobbskapande framför allt till ungdomar och utlandsfödda som är de två 

underreprepresenterade grupperna på arbetsmarknaden. Att flexibiliteten medför ett jobbskapande 

bör däremot inte vara argument nog för att lämnas utan uppsyn av samhället och inte heller argument 

nog för samhället ta av sig de kritiska glasögonen. Jobb skapas, ja - men hur värdefullt är 

jobbskapandet i relation till den grad av otrygghet och ohälsa som medföljer? Det är här viktigt att 

belysa att flexibiliteten har ett pris i form av otrygghet för de atypiskt anställda och framför allt för 

bemanningsanställda när den hanteras på fel sätt. Bemanningsdirektivet syftade till att öka 

tryggheten hos de bemanningsanställda samtidigt som flexibiliteten på arbetsmarknaden skulle 

främjas.  Trots det återstår en hel del otrygghetsfaktorer för dessa anställda och även en hög grad av 

psykisk ohälsa. Vanligtvis ses en anställning som en trygghetskapande faktor, men en anställning via 

bemanningsföretag kan i nuläget stjälpa istället för att hjälpa. De utsatta kan därför, trots en 

anställning, förbli utsatta och missgynnade på arbetsmarknaden om ingen förändring sker. 

Det finns ett behov av vidare forskning på området. I samband med 

Bemanningsdirektivet som antogs år 2008 utfördes många studier och viss forskning under det året. 

Idag krävs det uppdaterad och färsk forskning på området. Det finns anledningar till att ställa kritiska 

frågor och undersöka över huruvida direktivets bestämmelser faktiskt har påverkat branschen och de 

anställda. Det krävs studier där kvalitativ i kombination med kvantitativ metod används för att 

tillsammans skapa en fördjupad bild över hur branschen och dess anställda upplever flexibilitetens 

framväxt samt hur den rättsliga regleringen förhåller sig till behovet av skyddet. Vidare krävs 

forskning om huruvida vikten av en tydlig gräns över arbetstagarnas privatliv och arbetsliv ser ut. 

Exempelvis krävs djupare studier över hur arbetstagarnas möjligheter till ett normalt privatliv sätts i 

relation till den oförutsägbara arbetstiden inom branschen. Det krävs dessutom omfattande 

undersökningar och kartläggningar över branschens anställningsformer i relation till olika 

arbetstagargrupper, exempelvis ålder. Detta eftersom sådan statistik idag är näst intill omöjlig att 

finna. 
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