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Handels medlemmar vill ha trygga jobb. Inte ens 1 procent vill ha tidsbe-
gränsad anställning. Men mer än var tredje Handelsmedlem med tidsbe-
gränsad anställning inom detaljhandeln har haft det i mer än fyra år av 
sitt yrkesliv. På lagersidan uppger nära 35 procent av medlemmarna att 
bemanningsföretag används som en permanent del av verksamheten. 
Det visar siffror ur Handels nya rapport.

Otrygghet och flexibilitet

Handels rapport Otrygghet och flexi- 
bilitet slår fast att arbetsgivare i handeln 
i allt högre grad efter förändringar i 
lagen om anställningsskydd, LAS, be- 
mannar enligt en numerär flexibilitets-
modell: med tidsbegränsade anställ-
ningar, deltidsarbete och bemannings- 
anställda behåller företag sin flexibili-
tet. I detaljhandeln har i dag nära 30 
procent av arbetarna tidsbegränsade an- 
ställningar, varav 62 procent arbetar deltid.  

Handels medlemmar känner av att bran- 
schen de jobbar i präglas av otrygghet. 
En stor majoritet tror att de skulle ha 
mycket eller ganska svårt att få ett nytt 
jobb som fast anställd om de förlorade 
jobbet. Men av de tillsvidareanställda 
tycker närmare 70 procent att jobbet 
i dag bidrar till att de känner sig trygga 
inför framtiden. Bland behovsanställda 
är det endast omkring 40 procent som 
anger att jobbet bidrar till trygghet. 



Rapporten beskriver anställningstrygg-
heten inom handeln och analyserar 
hur arbetets innehåll påverkas av brist 
på anställningstrygghet. 

Bra utbildning krävs 
Handels utredare gör bedömningen 
att det för en flexibel arbetsmarknad 
i ordets sanna bemärkelse krävs att 
arbetstagarna har en bra utbildning 
och fortsätter att tillgodogöra sig kun-
skaper, och får nya erfarenheter som 

gör att de kan ta nya jobb. Det krävs 
också en arbetslöshetsförsäkring värd 
namnet, som ger ett verkligt skydd.  
    Rapporten visar att arbetsgivarsid-
ans definition av flexibilitet – att lätt 
kunna göra sig av med folk – får kraf-
tigt negativa konsekvenser för både 
individer och arbetsmarknaden som 
helhet. Handels definition av flexibili-
tet betonar individers och arbetsmark-
nadens omställningsförmåga.
    Fortfarande är det vanligare med 



Handelsanställdas förbund
handels.se

Handels Direkt: Hos Handels Direkt 
får du personlig rådgivning i frågor 
som rör ditt medlemskap, jobbet och 
arbetslivet. Det kan vara allt från 
anställningsvillkor, löner, arbetsmiljön, 
rättigheter och medlemsförmåner till 
frågor om din medlemsavgift. Du når 
Handels Direkt alla vardagar 8-18 på 
0771-666 444, oavsett var du bor.
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Fakta: Josefine Boman och Anton 
Strömbäck, Handels utredningsgrupp, 
står bakom Handels nya rapport, 
Otrygghet och flexibilitet, som i huvud-
sak bygger på SCB:s arbetskraftsunder-
sökningar och Handels medlemsunder-
sökningar utförda av Novus Opinion.

Läs rapporten Otrygghet och flexibili-
tet på handels.se.

tidsbegränsade anställningar 
i unga år, men det är långt 
ifrån en ungdomsfråga. Så 
länge flexibilitetsstrategin 
är konstant numerär och 
möjligheten att bemanna på 
detta sätt oändlig, finns det 
en uppenbar risk att många 
kommer fastna i dessa for-
mer av anställningar med få 
möjligheter att ta sig vidare. 
Det kan inte betecknas som 
flexibelt, bara som otryggt.


