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Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 20 juni 2017 att en utskottsdelegation 

skulle göra en resa till Storbritannien i september 2017 bl.a. i syfte att studera hur 

förberedelserna inför Storbritanniens utträde ur EU och själva utträdet påverkar 

sysselsättningen och arbetsmarknaden, både nationellt och på EU-nivå (prot. 

2016/17:33). 

Besöket präglades till stor del av komplexiteten i förhandlingarna om 

Storbritanniens utträde ur EU och vikten av att hitta lösningar som är tilltalande 

både för Storbritannien och kvarvarande EU-länder. Under besöket diskuterades 

även bl.a. frågor som är kopplade till digitaliseringen och den moderna 

arbetsmarknaden. 

Utskottets sammanfattande bedömning är att resan väl uppfyllde syftet som uttalats 

på förhand och att erfarenheterna är användbara för arbetet i Sverige. 

Studiebesöket i Storbritannien omfattade städerna London och Edinburgh under 

tiden 3–7 september 2017.  

Programmet i London inleddes med en inrikespolitisk briefing av ambassadör 

Torbjörn Sohlström. Mötet gav delegationen en god bakgrund av det ekonomiska 

och politiska läget i Storbritannien i stort och utgjorde ett bra avstamp för 

efterföljande möten. 

I London hade delegationen även möten med ett par arbetstagarorganisationer. 

Unite the Union är Storbritanniens största arbetstagarorganisation, och den 

organiserar arbetstagare inom en rad olika områden. Mötet med Unite the Union 

handlade framför allt om brexit, organisationens arbete inför omröstningen och 

konsekvenser av utfallet. Independent Workers Union är en förhållandevis liten 

och nystartad arbetstagarorganisation. Organisationen grundades 2012 och 

organiserar bl.a. cykelbud, chaufförer och lokalvårdare oavsett om det är fråga om 

arbetstagare eller uppdragstagare. Diskussionen med Independent Workers Union 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

handlade om digitaliseringen av arbetsmarknaden och hur man kan organisera 

personer som utför arbete på en modern arbetsmarknad där allt fler blir 

uppdragstagare. På temat digitaliseringen och den moderna arbetsmarknaden 

träffade delegationen även professor Mark Graham, Oxford Internet Institute. Vid 

mötet presenterades forskning om outsourcing av arbete till världsomspännande 

digitala plattformar. 

Under Londonvistelsen träffade delegationen också representanter från två olika 

organisationer i rekryterings- och bemanningsbranschen. Employment Related 

Services Association bildades 2005 och har medlemsorganisationer inom både 

privat och offentlig sektor samt inom volontärområdet. Medlemmarna är inriktade 

på att få personer i arbete med olika stödåtgärder. Mötet handlade i stor 

utsträckning om hur det brittiska socialförsäkringssystemet är uppbyggt. Vid mötet 

med Recruitment & Employment Confederation, som är den största 

arbetsgivarorganisationen inom rekryterings- och bemanningsbranschen, 

diskuterades det goda arbetsmarknadsläget och den ökade svårigheten att hitta 

kvalificerad personal till lediga arbeten. En jämförelse gjordes även mellan 

Storbritannien och Sverige när det gäller tiden det tar för invandrare att komma i 

arbete. 

I London träffade delegationen även ett flertal tjänstemän på Department for Work 

& Pensions. Vid flera olika möten presenterades och diskuterades den brittiska 

arbetsmarknaden i stort, t.ex. förekomsten av lagstadgade minimilöner och 

ökningen av s.k. self employment. Andra områden som diskuterades var 

jämställdhet, arbetsmiljö och arbetsförmedling. Kopplat till arbetsförmedlingens 

arbete redogjordes också för ett nytt ersättningssystem, Universal Credit, för 

personer med låg eller ingen inkomst. Delegationen fick under besöket på 

departementet även tillfälle att träffa Damian Hinds, Minister of State for 

Employment. Genomgående för de olika mötena var jämförelser mellan 

Storbritannien och Sverige inom olika områden, framtidens arbetsmarknad och 

brexit. Brexit var även det övergripande temat för samtalen vid en middag med 

Tom Kibasi, Director för Institute for Public Policy Research. 

I Edinburgh inleddes programmet med ett besök på Europarlamentets lokala 

informationskontor. Chefen Per Johansson berättade om det politiska läget i 

Skottland med betoning på självständighetsfrågan och brexit. Därefter följde 

möten med ett par forskare. Professor David Bell redogjorde bl.a. för en brittisk 

arbetsmarknad där allt fler blir egenföretagare, hur kvinnors deltagande på 

arbetsmarknaden utvecklas och hur reallöneutvecklingen sett ut. Dr. Heinz 

Brandenburg berättade sedan om bl.a. forskning kopplat till val, partistrategier och 

väljarbeteenden i Storbritannien. 

Delegationen träffade dessutom tjänstemän hos den skotska regeringen i form av 

tre personer från Fair Work, Employability and Skills Directorate, däribland 

Director Dominic Munro. Flera olika aspekter av arbetsmarknaden behandlades 

under mötet, såsom potentiella följder av brexit, ungdomsarbetslöshet, lärlingar, 

”living wage” och behovet av utbildning. Den första dagens program i Edinburgh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avslutades därefter med ett möte med Director Russel Gunson, Institute for Public 

Policy Research in Scotland. Mötet var främst inriktat på brexit ur ett skotskt 

perspektiv och självständighetsfrågan. 

Nästa dag ägnades helt åt ett besök på det skotska parlamentet. Besöket inleddes 

med en guidad visning av parlamentsbyggnaden då guiden berättade om både 

byggnaden och parlamentets historia. Därefter träffade delegationen skotska 

parlamentskollegor i Economy, Jobs and Fair Work Committee, däribland 

sammankallande Gordon Lindhurst (Con). Bland samtalsämnena kan nämnas den 

skotska arbetsmarknaden och behovet av EU-migranter som arbetskraft samt olika 

aspekter av brexit. Ett avslutande möte hölls sedan med flera ledamöter från 

parlamentets Cross Party Group on the Nordic Countries, däribland 

sammankallande Maurice Golden (Con). Under mötet diskuterade ledamöterna 

bl.a. vikten av att lära av varandras länder och kunna utbyta s.k. best practices. 

Personal från den svenska ambassaden i London var med under hela resan och 

informerade delegationen löpande om det politiska och ekonomiska läget i 

Storbritannien. Delegationen informerades även om arbetsmarknads- och 

sysselsättningsfrågor. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 1 

 

Raimo Pärssinen (S), delegationsledare  

Christian Holm Barenfeld (M) 

Annelie Karlsson (S) 

Jessika Roswall (M) 

Marco Venegas (MP) 

Eva-Lena Jansson (S) 

Helén Pettersson (S) 

Magnus Manhammar (S) 

Erik Andersson (M) 

Serkan Köse (S) 

 

Utöver dessa deltog tjänstemän från arbetsmarknadsutskottets kansli. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2  

 

London den 3–5 september 

Söndagen den 3 september 

– Ankomst till London. 

Måndagen den 4 september 

– Inrikespolitisk briefing av ambassadör Torbjörn Sohlström. 

 

– Möte med Employment Related Services Association, Kirsty McHugh, 

Chief Executive. 

 

– Möte med Unite the Union, Simon Dubbins, Director of International 

and Research. 

 

– Möte med Independent Workers Union, Maggie Dewhurst, Vice-

President och James Farrar, Chair of the United Private Hire Drivers 

branch m.fl. 

 

– Möte med Professor Mark Graham, Oxford Internet Institute. 

 

– Middag med Director Tom Kibasi, Institute for Public Policy Research. 

Tisdagen den 5 september 

– Flera möten med tjänstemän på Department for Work & Pensions samt 

med Damian Hinds, Minister of State for Employment. 

 

– Möte med Recruitment & Employment Confederation, Tom Hadley, 

Director of Policy and Professional Services. 

 

– Avresa från London. 

 

Edinburgh den 5–7 september 

Tisdagen den 5 september 

– Ankomst till Edinburgh. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdagen den 6 september 

– Möte med Per Johansson, chef för Europaparlamentets 

informationskontor i Edinburgh. 

 

– Möte med Professor David Bell, Economics Department, Stirling 

University. 

 

– Möte med Dr. Heinz Brandenburg, University of Strathclyde. 

 

– Möte med tjänstemän hos den skotska regeringen, Fair Work, 

Employability and Skills Directorate. 

 

– Möte med Russell Gunson, Director of Institute for Public Policy 

Research in Scotland. 

Torsdagen den 7 september 

– Visning av det skotska parlamentet. 

 

– Möte med Economy, Jobs and Fair Work Committee. 

 

– Möte med Cross Party Group on the Nordic Countries. 

 

– Avresa från Edinburgh. 

 

 

 

 


