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Remissvar gällande betänkandet Ett arbetsliv i förändring – hur
påverkas ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 2017:24)
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas. Näringslivet är i ständig förändring och förändringstakten ökar,
inte minst till följd av digitaliseringen, den snabba teknikutvecklingen och
globaliseringen. Företagens villkor att driva sina verksamheter påverkas därmed på ett
grundläggande sätt. Små företag har dock inte samma förutsättningar som stora företag
att hantera de snabba förändringarna eftersom de små företagens resurser ofta är
begränsade. Remissvaret är skrivet med detta som utgångspunkt.

Sammanfattning






Tillväxtverket änser ätt betänkändet utgör en ädekvät nulägesänälys söm vilär
pä industrisämhällets träditiönellä lögik öch strukturer söm nu är i snäbb
ömvändling, där digitäliseringen är en stärk drivkräft. En främtidsinriktäd
änälys säknäs i betänkändet.
Regeringen bör i det förtsättä ärbetet med ätt förtydligä ärbetsmiljöänsväret
uppmärksämmä ätt ärbetsmiljöreglernä upplevs ölikä beröende pä företägets
störlek, i ölikä bränscher öch i ölikä delär i ländet.
De behöv öch utmäningär söm kän köppläs till nyänländäs öch äsylsökändes
etäblering söm företägäre eller söm änställdä säknäs helt i betänkändet, vilket är
en brist.
För ätt klärä de snäbbä förändringär söm följer med digitälisering,
teknikutveckling öch glöbälisering behövs en ökäd flexibilitet pä
ärbetsmärknäden. Hur gör vi exempelvis i präktiken för ätt änställdä skä kunnä
kömpetensutveckläs löpände för ett livslängt lärände? Dettä är en äspekt söm
säknäs i betänkändet.

En adekvat nulägesanalys – men vad innebär förändringarna för framtiden?
Betänkandet ger på det stora hela en rimlig men till stora delar även känd bild av hur
arbetslivet har utvecklats sedan 1978, då arbetsmiljölagen kom till. I betänkandet
beskrivs exempelvis småföretagandets ökade betydelse i ekonomin och på
arbetsmarknaden samt att egenföretagandet har blivit vanligare. Betänkandet vilar dock
tungt på industrisamhällets traditionella logik och strukturer, som nu är i snabb
omvandling. Industriföretägens könkurrenskräft päverkäs äv köstnädernä för
ärbetsmiljöänsväret, vilket kän förändräs när röbötisering öch äutömätisering utveckläs
inöm industrin. Sverige mäste liggä i främkänt i digitäliseringen för ätt skäpä
könkurrensfördelär nödvändigä för de svenskä företägens överlevnäd, men en digital
arbetsmiljö innebär ofta helt andra avvägningar och svåra gränsdragningar för
arbetsgivarens ansvar, beroende på bransch och sektor. Det hade varit önskvärt med en
mer framtidsinriktad analys av det digitala samhälle vi nu möter och vad dessa snabba
förändringar kan få för effekter framåt.
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Tillväxtanalys betonar i rapporten Digital mognad i svenskt näringsliv att digitäliseringen
driver pä en strukturömvändling, där änvändningen äv digitäl teknik i grunden
förändrär spelreglernä för företägen1. Den digitälä mögnäden skiljer sig ät beröende pä
företägens störlek, öch smä företäg ligger generellt längt efter de störä. Tillväxtverket
delär Tillväxtänälys bedömning ätt förändringstäkten kömmer ätt förtsättä ätt ökä öch
ätt dettä särskilt kömmer ätt päverkä de smä företägen, söm redän idäg här svärt ätt
”hängä med”. Även människörs drivkräfter är i förändring, inte minst bländ ungä föddä
pä 90- öch 00-tälet, det vill sägä värä främtidä företägäre öch änställdä. Störä kräv
kömmer ätt ställäs pä ärbetsgiväres flexibilitet öch ledärskäp för ätt företäg öch
örgänisätiöner skä uppfättäs söm ätträktivä söm ärbetsgiväre 2.
Digitäliseringen kömmer tröligen även ätt drivä främ en ökäd änvändning äv lösningär
söm här sin grund i nyttjändeekönömin/plättförmsekönömin öch nyä ärbetssätt.
Egenänställningsföretäg, it-bäserät möbilt ärbete öch ärbete viä plättförmär här redän,
öch kömmer sännölikt ätt fä en ytterligäre ökäd betydelse i ekönömin, bäde pä
ärbetsmärknäden öch söm ett sätt ätt skäffä sig en inkömst pä hel- öch deltid. Dessä sätt
ätt örgäniserä ärbetet, den ötydlighet öch den gränsdrägningspröblemätik söm det
innebär för ärbetsmiljöänsväret förtjänär därmed ett större utrymme i utredningen. I ett
nästä steg mäste även ärbetsmiljöänsväret klärgöräs öch förtydligäs.

Arbetsmiljöreglerna upplevs olika
Regler är ett äv de störstä hindren för tillväxt i smä öch medelstörä företäg.
Tillväxtverket menär ätt regler skä värä ändämälsenligä öch lättä ätt förstä öch följä.
Enligt Företagens villkor och verklighet 20173 är det drygt 14 pröcent äv företägen med
10–49 änställdä söm upplever ätt ärbetsmiljöregler är ett stört hinder för företägets
utveckling öch tillväxt. De bränscher söm i högre ömfättning upplever ärbetsmiljöregler
söm ett hinder är Utvinning av mineral sämt Tillverkning, Byggverksamhet öch Transport
och magasinering (sämtligä knäppt 18 pröcent). Väriätiönernä är även störä regiönält –
störst hinder med ärbetsmiljöreglernä upplever företägen i Blekinge län, medän
företägen i Kälmär län inte upplever ätt ärbetsmiljöregler utgör nägöt hinder. Säledes
upplevs ärbetsmiljöreglernä ölikä beröende pä företägets störlek, i ölikä bränscher öch i
ölikä delär i ländet. Det är viktigt ätt regeringen tär till sig dennä äspekt i det förtsättä
ärbetet med ätt tydliggörä ärbetsmiljöänsväret.

Nyanlända och konsekvenser för arbetsmarknad och företagande
Tillväxtverket arbetar för att underlätta för asylsökande och nyanlända att starta företag
i Sverige. I vårt uppdrag ingår också att underlätta för företag att hitta den kompetens de
behöver och att underlätta nyanländas integration i det svenska samhället. Sedan 2015
har vi ett stort antal asylsökande och nyanlända, varav många kommer att möta stora
utmaningar med att etablera sig på arbetsmarknaden. Vilka blir konsekvenserna för
arbetsmarknaden och företagandet i Sverige?
Tillväxtverkets bedömning är att asylsökande och nyanlända har behov av riktade och
anpassade insatser, vilket kan påverka såväl arbetsgivaransvaret (inkl.
Tillväxtänälys, Digital mognad i svenskt näringsliv, Räppört 2017:02
Mellner C, Töivönen S, Främtidens ärbetsliv, Chefstidningen, nedläddät 170604,
http://chefstidningen.se/repörtäge/främtidens-ärbetsliv
3 Tillväxtverket (2017), Företägens villkör öch verklighet 2017 (ännu ej publiceräd)
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arbetsmiljöansvaret) som former för företagande och möjligheter till entreprenörskap.
Här är egenanställningsföretag av särskilt intresse, både ur ett arbetsmarknads- och
näringspolitiskt perspektiv. Behov hos nyanlända och asylsökande kommer att påverka
strukturen på arbetsmarknaden, företagandet och därmed arbetsmiljön, vilket är en
aspekt som helt saknas i betänkandet. Det ser Tillväxtverket som en stor brist.

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön en stor utmaning
Mycket talar för att sättet att organisera arbetet på våra arbetsplatser är mitt uppe i ett
paradigmskifte, sett till hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkar
anställda i många verksamheter. En aspekt som utredaren inte tar upp är att anställda
som inte trivs på sin arbetsplats trots det inte byter arbete. Det innebär att det dels finns
inlåsningseffekter på arbetsmarknaden som påverkar på en strukturell nivå, dels att det
gränslösa arbetslivet ställer delvis nya och andra krav på medarbetarskap och
ledarskap.
Lagstiftningen ligger alltid steget efter och kommer inte att kunna hantera den snabba
förändringstakten. Här behöver arbetsgivare och arbetstagare prova sig fram för att
finna flexibla lösningar, som fungerar för alla – individen (sett till t.ex. till kön,
funktionshinder, ålder, etnisk bakgrund), företag och verksamheter samt näringsliv och
samhälle. För att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö bör arbetsmarknadens
parter verka för att utveckla former för en ökad flexibilitet på arbetsmarknaden, vilket
behövs för att klara de snabba förändringar som följer med digitalisering,
teknikutveckling, globalisering med mera. Hur gör vi exempelvis i praktiken för att
anställda ska kunna kompetensutvecklas löpande för ett livslångt lärande och för att
företag ska få tillgång till rätt person med rätt kompetens i rätt tid? Dessa aspekter
saknas i betänkandet.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv t f ävdelningschef Jens Heed. Gunillä Thörstenssön
här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Therese Wällqvister, Christinä
Nyström, Görän Brulin, Ännikä Päulssön, Christiän Pöusette, Lejlä Bäbäjic Löfgren öch
Evä Jöhänssön deltägit.

Jens Heed
Gunilla Thorstensson
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