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Förord

Ökad frivillig rörlighet på arbetsmarknaden ger flexibilitet som bidrar 
till ökad tillväxt. För individen ger det många gånger en ökad trygg-
het och utveckling genom den kompetensutveckling ett jobbyte ofta 
innebär. När tjänstemän byter arbetsuppgifter och lär sig nya saker 
ökar möjligheterna att kunna arbeta kvar på samma företag vid föränd-
ringar men även möjligheterna att hitta ett nytt jobb om man vill eller 
måste söka sig vidare. För att identifiera hur den frivilliga rörligheten 
kan effektiviseras och öka måste vi ha kunskaper om hur tjänstemännen 
byter jobb på den svenska arbetsmarknaden. 

För Unionen är det viktigt att den vilja till rörlighet och utveckling som 
finns bland tjänstemännen tas till vara. Om fler får ökad kompetens och 
därmed känner större trygghet och förmåga att röra på sig blir närings-
livet mer dynamiskt och eventuell omställning underlättas. 

Med den här rapporten vill Unionen kartlägga hur tjänstemännen byter 
jobb i praktiken och därigenom vad som fungerar och vad som kan bli 
bättre. Rapporten är utarbetad av Charlie Levin på Unionens enhet för 
politik, opinion och påverkan. 

Cecilia Beskow
Samhällspolitisk chef 
Unionen
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Hur byter tjänstemännen jobb?

En fungerande arbetsmarknad bygger till viss del på frivillig rörlighet. 
Den fria rörligheten kräver att arbetskraften har tillräcklig konkurrens-
kraft för att vilja byta jobb och att matchningen mellan anställda  och 
arbete fungerar väl. Till det kommer de system som finns på arbets-
marknaden och som bidrar tillatt jobbyten fungerar effektivt. Unionen 
har genomfört en undersökning tillsammans med undersökningsföre-
taget Novus om hur tjänstemän gör när de byter jobb. Samt hur tjäns-
temännen använder sig av de offentliga och privata aktörer som i dag 
finns, och om de anser att det finns behov av ytterligare åtgärder för att 
möjliggöra och underlätta jobbyten. 

Unionens undersökning visar att:

 y Tjänstemän byter oftast jobb genom att använda sitt kontaktnät 
 y Många tjänstemän behöver få mer kompetensutveckling för att 

underlätta jobbyten 
 y Många tjänstemän klarar jobbytet själv men delar av gruppen behö-

ver mer, eller förbättrat, stöd i sin omställning eller vid ett jobbyte 

Därför vill Unionen att: 
Arbetsförmedlingen får ökade kunskaper om hur tjänstemän söker jobb 
för att kunna erbjuda effektiv hjälp 

en modell etableras för kompetensutveckling med finansiering från stat, 
arbetsgivare och arbetstagare 

arbetssättet från trygghetsråden tas tillvara och används i fler samman-
hang för att inspirera och underlätta för jobbyten
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Om undersökningen
Undersökningen grundas på svar från ett antal frågor från 1 093 svenska 
tjänstemän inom privat sektor. Undersökningen har genomförts som 
en webbundersökning genom undersökningsföretagets ”Novus” Sveri-
gepanel. Ur panelen görs ett slumpmässigt urval. Eftersom urvalet görs 
från panelen och inte hela befolkningen är möjligheten att dra allmänna 
slutsatser mera begränsad än i andra statistiska undersökningar. Under-
sökningen har genomförts under perioden 23 november – 5 december 
2012.  Respondenterna har fått ta ställning till olika påståenden och sva-
rat på om de instämmer helt, delvis eller inte alls.

Bakgrundsintervjuer 
Rapporten bygger också på intervjuer med aktörer inom området som, 
Trygghetsrådet, TSL och Unionens egna coacher.

En arbetsmarknad med svårdefinierade rekryteringsvägar 
påverkar jobbytet för tjänstemännen 
Rekryteringsvägarna på arbetsmarknaden blir mer sociala vilket bety-
der att kontakter blir allt viktigare1. Många företag rekryterar inom 
snäva kretsar och ofta på rekommendation eller baserat på tidigare erfa-
renheter av en individ. 

Nya och informella rekryteringssätt blir vanligare, exempelvis sker en 
del rekrytering genom sociala medier. Det blir också vanligare att före-
tag använder rekryteringsfirmor och headhunters för att finna rätt kom-
petens och tillsätta ny personal.2 För tjänstemännen  innebär det nya 
förutsättningar när de vill eller måste byta jobb. 

Samtidigt som rekryteringsförfarandena har utvecklats till att bli mer 
kontaktburna ökar kompetenskraven ständigt. Det har sammantaget 
inneburit en förskjutning där individen själv många gånger sitter på de 
bästa kontakterna för att hitta ett nytt jobb och där kompetensutveck-
ling blivit en förutsättning för både trygghet och utveckling i arbetsli-
vet3. För dem som behöver stöd i jobbytet finns olika aktörer att tillgå 
både inom det offentliga och privata. Att kombinera individens egna 
drivkrafter och vad den faktiskt kan, snarare än vad den inte kan är ett 
arbetssätt som visat sig framgångsrik för exempelvis Trygghetsrådet.

1 TRR (Trygghetsrådet)
2 Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010
3 Unionens rapport ”Mer utveckling för fler” 2011
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Många företag uppger att de har rekryteringssvårigheter 
Svenskt Näringslivs rapport ”Söka men inte finna” (2010) visar att unge-
fär var femte rekryteringsförsök misslyckas. Undersökningen gick ut till 
8 361 svenska företag.  På frågan ”Vad anser du är de allra viktigaste 
orsakerna till att det har varit svårt för ditt företag att få tag i de medar-
betare ni haft behov av?” svarade 71 procent att det var brist på personer 
med rätt erfarenhet och 61 procent att det var brist på personer med rätt 
utbildning. 

Omställning för tjänstemän 
Omställning kan handla om att:

 y gå från ett jobb till ett annat efter egen uppsägning 
 y bli tvungen att gå från ett jobb till ett annat 

För tjänstemännen kan längden på omställningsperioden variera stort 
och ibland föranleda olika typer av insatser för att öka möjligheterna 
att få jobb. En bärande del av den svenska modellen är och har varit 
att arbetskraften varit rörlig och kan ställa om från en typ av jobb till 
ett annat i takt med strukturomvandlingar. Utbildning både inom det 
reguljära utbildningssystemet och kompetenshöjande insatser genom 
trygghetsråden möjliggör för individen att ställa om och kunna utföra 
nya arbetsuppgifter. För några  kan arbetsmarknadsutbildningar och 
andra kunskapsinsatser från Arbetsförmedlingen vara en del av omställ-
ningen.

Arbetsförmedlingen ansvarar både för myndighetsutövning genom att 
kontrollera att arbetssökande följer de krav som fordras för arbetslös-
hetsförsäkringen men också för insatser inom ramen för arbetsmark-
nadspolitiken, som utbildning och rådgivning för de som riskerar längre 
arbetslöshet. Arbetsförmedlingen berör därför också tjänstemännen 
och särskilt de som samtidigt ingår i någon av Arbetsförmedlingens pri-
oriterade grupper. Det är  personer med högst förgymnasial utbildning, 
ungdomar (särskilt de med bristande utbildning), utrikes födda (främst 
utomeuropeiskt födda), personer med funktionsnedsättning som med-
för nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa personer mellan 55-64 år.  4

Arbetsförmedlingen har möjlighet att upphandla delar av sin verksam-
het på den privata marknaden. 

4 Arbetsförmedlingen (prognos december 2012)
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Utöver a-kassornas utbetalningar och Arbetsförmedlingens insatser 
erbjuder arbetsmarknadens parter insatser för att underlätta omställ-
ning, exempelvis Unionens inkomstförsäkring och Trygghetsrådet 
(TRR). Utöver det finns andra aktörer på den privata jobbmarknaden 
för den som vill eller måste byta jobb. Rekryteringsfirmor, mer eller 
mindre formella nätverk, nätsidor och headhunters är några av dessa.

Vad är trygghetsrådet? 
Trygghetsrådet (TRR) grundades 1974 och omsätter cirka 1 miljard kro-
nor per år. Grunden för verksamheten är det så kallade omställningsav-
talet mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Det innebär att det är arbets-
givar- och arbetstagarförbund som är TRRs uppdragsgivare.

TRRs uppgift är att ge stöd för den som blivit uppsagd på grund av 
arbetsbrist.

Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsak-
ligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR.

Den som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller där företaget 
gått i konkurs kan få omställningsstöd. Stödet innebär bland annat till-
gång till en personlig rådgivare och flera typer av verktyg och aktiviteter 
på din väg mot nytt jobb. Omställningsstödet varar tills individen har 
fått nytt jobb eller maximalt upp till två år. 

Den som får hjälp ska ha arbetat i minst ett år (arbetstid minst 16 tim-
mar/vecka) och varit tillsvidareanställd vid uppsägningen. Företaget 
måste även vara anslutet till TRR.
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Unionens undersökning om jobbyten

Många företag tycks uppleva rekryteringsproblem och har svårt att hitta 
rätt kompetens. Samtidigt blir kontakter, särskilt för unga, allt viktigare 
vid jobbyten enligt forskning5 och bland organisationer som arbetar 
med omställning.6  Därför är de tre viktigaste områdena att analysera 
för att kartlägga förutsättningarna för att underlätta för jobbyten föl-
jande: 

 y Hur viktigt och hur vanligt är det med kontakter för att byta jobb?
 y Upplever tjänstemännen att de har den kompetens som krävs för att 

byta jobb?
 y Finns det behov av ytterligare stöd när man vill byta jobb?

Kontaktnät och ett attraktivt jobberbjudande är viktigt när 
tjänstemän byter jobb
För att ge svar på frågor hur tjänstemän byter jobb fick 1 000 svenska 
tjänstemän svara på frågor om sina jobbyten. 

Unionens undersökning visar att:

 y två av tre fick sitt senaste jobb helt eller delvis via sitt kontaktnät 
 y fyra av fem ser det som en utmaning att hitta en arbetsplats som pas-

sar dem 
 y nästan samtliga anser att kontakter är bäst lämpade för att hitta ett 

nytt arbete  

5 IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) When strong ties are 
strong – networks and youth labor market entry 2011

6 Trygghetsrådet (TRR)
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De flesta tjänstemän får jobb genom sitt kontaktnät 
Tänk på när du fick ditt senaste jobb. I vilken utsträckning stämmer 
följande in på hur du fick jobbet?

Fler än sex av tio av tjänstemännen uppger att de helt eller delvis fick sitt 
senaste jobb genom sitt kontaktnät. Bland de som helt eller delvis fick 
sitt jobb via ansökningar var det 26 procent som fick det genom en spon-
tanansökan. 23 procent ansåg att man fick det helt eller delvis genom en 
annan platsbank än Arbetsförmedlingens. Nästan två av tio blev helt 
eller delvis kontaktade av en så kallad headhunter. Fyra  procent av de 
tillfrågade fick sitt jobb helt eller delvis via Arbetsförmedlingen. 
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Två av tre ser otryggheten som ett hinder att byta jobb 
Om du skulle byta jobb idag, i vilken utsträckning instämmer du i att föl-
jande skulle vara ett hinder för att du skulle fått jobbet?(Flera val möjliga)

Sju av tio anser att de inte byter jobb för att de inte hittar en tillräckligt 
motiverande tjänst. 63 procent anser dessutom helt eller delvis att det 
är otryggt att byta jobb. Fler än hälften av tjänstemännen tycker att de 
helt eller delvis saknat tillräcklig utbildning. Femton procent uppger att 
de helt eller delvis inte vet hur de ska gå till väga att söka jobb och tolv 
procent säger att anledningen att de inte fått jobb helt eller delvis beror 
på att de inte haft tillgång till en jobbcoach. 
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Svårt för många att förklara sin kompetens 
Om du skulle byta jobb idag, i vilken utsträckning instämmer du i att föl-
jande skulle vara ett hinder för att du skulle få jobbet? (Flera val möjliga)

Sex av tio tycker helt eller delvis skulle vara en utmaning att förklara 
sin kompetens på ett övertygande sätt om de skulle söka jobb idag. 78 
procent tycker att det helt eller delvis skulle vara svårt att hitta en arbets-
plats de tycker passar dem. 64 procent tycker samtidigt att det skulle 
vara en utmaning att hitta ett jobb som matchade deras utbildning.
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Tjänstemännen tycker att arbetsrelaterade nätverk bäst 
förmedlar jobb men många tycker också att facket kan 
spela viktig roll 
I vilken utsträckning instämmer du i att följande aktörer är bäst läm-
pade att hjälpa dig att hitta ett nytt jobb? 

De som svarade på enkäten fick ta ställning till påståendet om olika 
befintliga och potentiella aktörer var ”bäst lämpade att förmedla jobb” 
genom att inte alls, delvis eller helt instämma på samtliga svarsalterna-
tiv. Fler än nio av tio tjänstemän tycker att de som är helt eller delvis 
bäst lämpade att förmedla jobb är arbetsrelaterade eller privata kon-
takter. Därefter kommer privata rekryterare som 75 procent helt eller 
delvis tycker är bäst lämpade att förmedla jobb. Siffran för Arbetsför-
medlingen är 36 procent bland tjänstemännen och ungefär lika många 
tycker att de tjänster Arbetsförmedlingen upphandlar bland privat aktö-
rer är bäst lämpade.

30 procent tycker dessutom helt eller delvis att fackförbund skulle vara 
bäst lämpade att utföra förmedlingen av arbete. Det är ungefär lika 
många som helt eller delvis tycker att trygghetsrådet TRR är bäst läm-
pade (31 procent). 

3

4

4

5

22

51

68

27

32

27

31

53

40

28

0 20 40 60 80 100 120

Coachning/rådgivning via mitt
fackförbund

Privata aktörer som
Arbetsförmedlingen

upphandlar, t.ex. jobbcoach

Trygghetsrådet TRR

Arbetsförmedlingens egen
verksamhet

Rekryteringsfirmor

Vänner och bekanta

Arbetsrelaterade kontakter

Instämmer helt Instämmer delvis



14

Få bland tjänstemännen nyttjar Arbetsförmedlingen 
När man särskiljer de svar som rör Arbetsförmedlingen ser man att få 
tjänstemän berörs av myndigheten i sina jobbyten.

Fyra av tio tjänstemän anser att Arbetsförmedlingen antingen i egen 
regi eller med tjänster de upphandlar är bäst lämpade att förmedla jobb 
bland alternativen av aktörer. Färre än en av tio upplever att de själva 
helt eller delvis fick sitt senaste jobb genom Arbetsförmedlingen. 

Inga betydelsefulla skillnader mellan män och kvinnor
Undersökning visar att det inte finns några betydande skillnader mellan 
män och kvinnor. Men undersökningen visar att fler kvinnor än män 
arbetat på sin arbetsplats längre än tio år (41 procent mot 32 procent). 

TRR och Unionens coacher lyfter också fram kontakter 
som viktigt vid jobbyte
TRRs undersökningar visar att av deras klienter får arbete genom sina 
kontakter. Det är en bild som också syns i intervjuer med Unionens 
coacher. De av Unionens coacher7 som tillfrågats nämner kontaktnätet 
när de fick rangordna vad som är viktigt att tänka på när man ska byta 
jobb. Enligt TRR är kontakter det mest effektiva sättet att hitta ett nytt 
jobb under en omställning. Tre av fem tjänstemän som TRR frågat har 
hittat nytt jobb på det sättet. TRR lyfter också att arbetssökande tjäns-
temän eller de som funderar på att byta jobb bör fundera hur de kon-
tinuerligt kan stärka sin kompetens, via formell utbildning eller inrikt-
ningen på nästa arbete. TRR anser också att tjänstemän bör vårda sina 
befintliga kontakter och identifiera vilka nya personer de bör lära känna 
för att förbättra möjligheterna vid jobbyte. 

Kontakter, kompetens och trygghet viktigt 
Undersökningen ger en tydlig bild av förutsättningarna för bra jobbyten. 
Det som sticker ut är att kontakter, kompetensutveckling och en känsla 
av trygghet är viktiga förutsättningar för att tjänstemän ska byta jobb. 
Det går också att identifiera att i flertalet av tjänstemännens jobbyten 
är inte Arbetsförmedlingen en relevant aktör. Men Arbetsförmedlingen 
har en roll för de tjänstemän som tillhör myndighetens prioriterade 
grupper, exempelvis de som har en funktionsnedsättning eller drabbas 

7 Unionens coacher 
Unionens coacher finns över hela landet och bistår förbundets medlemmar med rådgivning i 
arbetslivet. De möter både individer som aktivt söker jobb och de som överväger eller funderar på 
ett jobbyte.
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av ohälsa. De flesta tjänstemän får jobb genom sitt kontaktnät och är på 
så sätt själv drivande i sitt jobbsökande. Samtidigt visar undersökningen 
på stor förbättringspotential bland arbetsgivare att marknadsföra före-
taget och de tjänster som finns att söka då många kan tänka sig att byta 
jobb, men inte upplever tjänsterna som tillräckligt motiverande att söka. 
För tjänstemän finns också olika arenor att göra sig relevant på för att 
hitta ett jobb, exempelvis att själv höra av sig till rekryteringsfirmor och 
headhunters. En del blir också uppmanade att söka tjänster av kontakter 
eller direkt av en arbetsgivare. 

Inledningsvis pekades tre viktiga områden ut för att utreda viktiga för-
utsättningar för effektiva jobbyten. Nedan besvaras frågorna under res-
pektive rubrik.

 y Hur viktigt och hur vanligt är det med kontakter för att byta jobb?
 y Upplever tjänstemännen att de har den kompetens som krävs för att 

byta jobb?
 y Finns det behov av ytterligare stöd när man vill byta jobb?

Hur viktigt och hur vanligt är det med kontakter för att 
byta jobb?
Det är tydligt att det arbetsrelaterade och privata kontaktnätet är det 
enskilt viktigaste när tjänstemän byter jobb. För matchningen mellan 
jobb och anställda  kan det vara en nackdel med en mer kontaktoriente-
rad arbetsmarknad eftersom den blir problematisk för dem som saknar 
kontakter men har rätt kompetens. Särskilt för grupper som ännu inte 
trätt in på, eller varit borta från, arbetsmarknaden.  De saknar då ett sätt 
att slå sig in på arbetsmarknaden efter utbildning eller arbetslöshet. Stu-
dier från IFAU slår också fast att kontaktnätet är särskilt viktigt för svaga 
grupper på arbetsmarknaden8 och ofta är en vattendelare för de som får 
jobb och de som blir utan. Samtidigt öppnar också ett nyttjande av det 
egna kontaktnätet en rad fördelar för tjänstemännen. Mycket av Trygg-
hetsrådets rådgivning bygger på att synliggöra och kartlägga det egna 
kontaktnätet. Ett kontaktnät är differentierat och svårdefinierat. Det 
ser också olika ut för olika individer och förutsättningar att nyttja det 
varierar. I dag är det personliga nätverket ofta också det professionella. 
Som kunder, leverantörer, tidigare studiekamrater, branschnätverk och 
affärskontakter.

8 IFAU ”Diskriminering i anställningsprocessen: resultat från en Internetbaserad sökkanal” 2007



16

Har tjänstemännen tillräcklig kompetens för att byta jobb 
när man vill?
Att byta jobb är ofta ett sätt att utveckla sin kompetens. Ökad flexibilitet 
på arbetsmarknaden bidrar till ökad tillväxt genom att fler byter jobb 
och därmed får fler ökad kompetens. Bland Unionens medlemmar visar 
tidigare undersökningar att lite mer än en fjärdedel kan tänka sig att 
frivilligt byta till en motsvarande tjänst på ett annat företag. Bland dem 
som känner oro inför att byta jobb upplever man ofta brist på kompe-
tens som ett hinder.9  

För att främja ökad tillväxt är rörligheten på arbetsmarknaden viktig. 
Om företag lägger ner måste medarbetarnakunna hitta ett nytt arbete 
och ibland utföra andra typer av arbetsuppgifter Medarbetare vill som 
regel ha tillsvidareanställningar men nödvändigtvis inte samma tillsvi-
daretjänst hela livet utan möjligheten att byta från en tjänst till en annan 
är viktig. Goda utvecklingsmöjligheter gör det enklare att byta jobb vil-
ket innebär att risken för att uppleva sig som inlåst i befintliga arbets-
uppgifter minskar och därmed även kostnader för ohälsa.

Eftersom undersökningen visar att många tjänstemän upplever det som 
en utmaning att tydliggöra sin kompetens och att brist på rätt utbild-
ning får dem att avstå från att byta jobb finns det skäl att se över hur 
man ytterligare kan arbeta med kompetensutveckling av arbetskraften 
om den frivilliga rörligheten ska öka.

Finns det behov av ytterligare stöd  
när man vill byta jobb?
Att strukturerna kring jobbyten på arbetsmarknaden blir mer sociala 
innebär både möjligheter och utmaningar. Det blir allt viktigare att 
bygga upp, utveckla och underhålla sina nätverk för att hålla dörrarna 
öppna för ett byte i framtiden samtidigt som de som känner osäkerhet 
inför hur man gör ställs inför hinder när de måste eller vill byta jobb. 
Utebliven kompetensutveckling på jobbet kan också göra att individer 
känner sig otrygga och osäkra inför att byta jobb, vilket svaren i under-
sökningen ger en bild av. Tjänstemän har en begränsad nytta av Arbets-
förmedlingen vid jobbytet men det betyder inte att myndigheten helt 
saknar relevans för gruppen. Därför är det viktigt för tjänstemännen 
att det finns ett individuellt anpassat bemötande och en arbetssätt på 
Arbetsförmedlingen som präglas av att kunderna är individer med olika 

9 Unionens rapport ”Organisera för lärande och konkurrenskraft” 2011
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förutsättningar och behov. Om verksamheten bedrivs bäst av Arbetsför-
medlingen själva eller i upphandlad regi anser tjänstemännen inte spela 
någon roll. 

För de tjänstemän som tillhör någon av de prioriterade grupperna för 
Arbetsförmedlingen är det viktigt att de snabbt får tillgång till de insat-
ser som finns att tillgå för att motverka långtidsarbetslöshet. 
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Vägar för att göra det lättare för 
tjänste män att byta jobb – när de 
själv vill och när de måste

En översyn av hur företagen arbetar med rekrytering
Många känner en osäkerhet att byta jobb fast de i grunden vill, och 
många tycker inte att jobben som finns är tillräckligt lockande. Det bety-
der alltså att en del inte tar chansen att byta jobb trots att man är öppen 
för möjligheten. Unionens coacher vittnar om att många som söker stöd 
för coachning är mitt i karriären och osäkra på vad de vill. För tjänste-
män finns det flera aspekter att tänka på när man ska byta jobb. Trivseln 
på den befintliga arbetsplatsen och fördelar eller nackdelar i karriären 
är några exempel. Därför krävs det insatser för ökad kompetens och en 
översyn av hur företag arbetar med rekrytering. Ett bra sätt att locka till 
sig rätt kompetens och få de som redan har ett annat jobb att röra på sig 
är att ”sälja in” företaget och fördelarna med att arbeta där på ett attrak-
tivt sätt för tjänstemännen.

Fler insatser för att ge stöd i jobbyten från fackligt håll 
Unionens regionkontor erbjuder professionell coachning för med-
lemmar på individ- och  gruppnivå och dessutom chefscoachning för 
chefsmedlemmar. Medlemstjänsten är uppskattad och ger medlem-
marna verktyg att utveckla sina karriärer men också stöd i samband 
med omställning och/eller arbetslöshet. Tillgången till coacherna är en 
medlemsförmån och det kan finnas anledning att se över om tjänsten 
ytterligare kan kompletteras med inriktning mot hur man bygger upp 
och förvaltar ett nätverk.

Det finns för- och nackdelar med en facklig arbetsförmedling. En nack-
del är att det kan skapa effekten att de som är medlemmar i facket gyn-
nas på arbetsmarknaden medan de som vänder sig till det offentliga får 
en sämre kvalitet. 

Om en facklig arbetsförmedling konkurrerar i upphandlingen av 
Arbetsförmedlingens uppdrag finns två frågor som behöver besvaras av 
ett förbund som väljer att gå vidare med en sådan medlemstjänst. En är 
om en facklig arbetsförmedling ska ha icke-medlemmar som kunder 
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och den andra är om en facklig arbetsförmedling ska hänvisa klienter 
till företag utan kollektivavtal? Fördelarna med en facklig arbetsför-
medling är att de större förbunden har tillgång till ett mycket stort kon-
taktnät i näringslivet runt om i landet. Organisationsgraden kan också 
påverkas positivt om det blir en medlemsförmån att få tillgång till en 
effektiv arbetsförmedling via sitt fackförbund. 

Utvidga målgruppen för TRR? 
En annan möjlighet för parterna att förbättra matchningen är att pröva 
frågan om målgruppen för TRR borde vidgas. I dag begränsas målgrup-
pen till dem med tillsvidareanställningar vilket gör att många visstids-
anställda faller bort. Enligt TRR skulle man klara av att hantera även 
andra grupper på arbetsmarknaden. Om parterna tar ett större ansvar 
borde det också finnas ett intresse från staten at gå in med offentliga 
medel, eftersom matchningen är ett samhällsintresse.

Mer stöd till den enskilde att kartlägga  
och nyttja sitt kontaktnät 
De tillfrågade coacherna och rådgivarna delar bilden undersökningen 
ger av att kontaktnätet är det viktigaste verktyget när man vill ha hjälp 
med att söka jobb.

Enligt TRR är det över hälften av de tjänstemän som sökt stöd som får 
sitt jobb via egna kontakter. Men det kan samtidigt vara en utmaning att 
lära sig navigera och kartlägga det egna nätverket för den enskilda tjäns-
temannen. Många gånger är det både det privata och karriärorienterade 
nätverket som är aktuella och de skär ofta i varandra. Tidigare arbetsgi-
vare, kollegor, kunder och samarbetspartner är ofta personer som den 
som söker nytt jobb kontaktar för att höra sig för om intressanta tjänster. 
Sociala medier är en relativt ny arena för jobbyten och den ger snabb 
tillgång till information om lediga tjänster och kan via anställda som 
talar väl om arbetsplatsen även vara en reklamplats för enskilda före-
tag att locka till sig nya kandidater på. Många är i behov av rådgivning 
för att kartlägga sitt nätverk och se sina egna styrkor och kompetenser. 
För en hel del är ett ofrivilligt jobbyte ofta sammankopplat med föränd-
ring och oro. Lyckad coachning och rådgivning bygger därför ofta på 
att synliggöra individens styrkor och möjligheter. Ett sätt att förbättra 
förutsättningarna för tjänstemännen att nyttja kontaktnätet är genom 
coachning på grupp- eller individnivå. Det kan ske både genom Arbets-
förmedlingen och som en del av medlemserbjudandet i facket.
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Arbetsförmedlingen och tjänstemännen
En del tjänstemän kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen och 
några av dessa får ta del av insatser därifrån. Bland de tjänstemän som 
inte tillhör någon av de prioriterade grupperna rör sig insatserna om 
exempelvis coachning, en tjänst som ofta upphandlas. 

Arbetsförmedlingens upphandling har kritiserats och det är till viss del 
problematiskt att myndigheten själv upphandlar tjänsterna. Det vore 
lämpligt att se över om det är rätt att Arbetsförmedlingen upphandlar 
själv eller om det bör genomföras på ett annat sätt. Det är därutöver 
viktigt att de tjänstemän som riskerar att hamna i längre arbetslöshet får 
tillgång till tidiga insatser för att undvika att fastna i arbetslöshet.

Unionen anser därför att:
Arbetssättet från Trygghetsrådet ska tas tillvara och användas i fler sam-
manhang för att inspirera och underlätta för jobbyten

Arbetsförmedlingen får ökade kunskaper om hur tjänstemän söker jobb 
för att kunna erbjuda en effektiv hjälp till de tjänstemän som får stöd av 
myndigheten

Parterna ser över hur vi kan få omställningsinsatserna vi förfogar över 
att inkludera fler

det är rimligt att Arbetsförmedlingen prioriterar dem som står längst 
ifrån, men att det samtidigt bör finnas utökade resurser till tidiga insat-
ser

En modell för kompetensutveckling med finansiering från stat, arbets-
givare och arbetstagare ska etableras
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En funktionell arbetsmarknad bygger på rörlighet och utveckling, 
när tjänstemännen byter jobb lär dem sig mer saker och utvecklas i 
arbetslivet. ”Så byter tjänstemännen jobb” är en rapport från Unio-
nens enhet från politik opinion och påverkan. Rapporten utgår från 
en undersökning förbundet gjort med undersökningsföretaget Novus 
till 1000 tjänstemän och ger svar på frågor om hur tjänstemän gör när 
de byter jobb.

Undersökningen visar tydligt att kontakter och kompetensutveckling 
är avgörande när en tjänsteman ska hitta nytt arbete. Vilka konse-
kvenser medför det att kontakter blivit så viktiga på arbetsmarknaden 
och vilka behov av stöd från parterna och det offentliga kan komma 
att krävas för att förbättra jobbyten?
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