
Omstarts-
kommissionen

AV OSKAR NORDSTRÖM SKANS

En arbets-
marknad för 
ett starkare 
Sverige



1

En arbetsmarknad 
för ett starkare Sverige

Oskar Nordström Skans är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.  
Han forskar framförallt om ungdomars inträde på arbetsmarknaden, lönebildning, 

automatisering och andra frågor som rör arbetsmarknadens funktionssätt.

Sammanfattning

För ekonomins och samhällets skull måste arbetsmarknaden få en snabb 
omstart. Vi bör utan dröjsmål påbörja strävan mot en återgång till hur det 
såg ut före den akuta krisen. Dit når vi genom att: 

• Låta företagsstöden subventionera aktivitet snarare än passivitet, fram- 
 förallt bland stora företag
• Fokusera arbetsmarknadspolitiken på snabb återgång i arbete
• Låta all konjunkturmotiverad utbildning ha tydligt arbetsmarknads- 
 fokus
• Återinföra kontrollstationerna i sjukförsäkringen för alla som inte har

Covid-19
• Utforma smittskyddsarbetet med insikt om att

◉ alla yrken är samhällsviktiga när tidshorisonten förlängs vilket
gör att enbart distansering inte är långsiktigt hållbart

◉ distansarbetet bör fasas ut vilket gör att resandet i kollektivtrafi- 
  ken kommer att öka

◉ vi behöver internationella flöden av arbetskraft

På längre sikt måste vi hantera stora utmaningar relaterade till integration, 
automatisering och kompetensbrist. Därför bör vi:

• Reformera utbildningssystemet så att f ler studiesvaga elever får en
yrkesutbildning
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• Förbättra samverkan mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och
arbetsförmedling

• Utveckla arbetsförmedlingens digitala arbete samtidigt som lokala
kontor bevaras

• Koppla all offentligfinansierad privat arbetsförmedling till starka ekono- 
 miska incitament
• Erbjuda fler ingångar till arbetsmarknaden genom sysselsättningssub- 
 ventioner, lönedifferentiering och uppackning av arbetsuppgifter
• Påföra arbetsgivare en skyldighet att ge kompetensutveckling till alla

anställda
• Skapa ett utbud av kortare arbetsmarknadsrelevanta kurser för de re- 
 dan sysselsatta
• Ta bort arbetsgivarens kostnader för att säga upp personal som miss- 
 sköter sitt arbete
• Effektivisera systemet för uppsägningar vid arbetsbrist
• Bredda arbetslöshetsersättningen och anpassa den efter förändringar i

anställningsskyddet

Inledning

Arbete är viktigt. För de flesta vuxna är arbetsinkomsten den huvudsakli-
ga försörjningskällan. Men en väl fungerande arbetsmarknad är dessutom 
grunden för ett väl fungerande samhälle. Ju fler som integreras i arbete desto 
mindre är risken för att regional fragmentering, segregation och brottslighet 
påverkar samhället i en negativ riktning.  Arbete är också en viktig skatte-
bas. Arbetsmarknadens funktionssätt avgör vilka ambitioner vi kan ha för 
offentlig sektor, infrastruktur, klimatarbete och mycket annat. 

En starkare arbetsmarknad är därför nyckeln till ett starkare Sverige.
I kapitlet ger jag först en kort beskrivning av situationen på den sven-

ska arbetsmarknaden före coronakrisen. På det hela taget var läget gott, 
men det fanns tydliga strukturella utmaningar. Jag beskriver även krisens 
inledande arbetsmarknadseffekter. Därefter diskuteras hur arbetsmark-
naden kan omstartas. 

Jag argumenterar för att det finns en fundamental skillnad i hur vi ska 
bemöta de kortsiktiga akuta problemen och de underliggande strukturella 
utmaningarna. Omvandling är kostsamt och ska därför helst undvikas om 
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orsaken är tillfälliga restriktionernas. I stället ska vi i första hand sträva  
efter att minimera restriktionernas arbetsmarknadseffekter. Däremot  
behöver vi hantera de strukturella utmaningarna på ett så aktivt sätt som 
möjligt. Det sistnämnda diskuteras i kapitlets avslutande del.  

Bakgrund

Arbetsmarknaden innan coronakrisen
I SNS Konjunkturrådsrapport 2017 beskrevs den svenska arbetsmark-
naden och dess utmaningar. Huvudslutsatsen var att arbetsmarknaden 
i många avseenden fungerar mycket väl. Sysselsättningen är hög relativt 
omvärlden på grund av ett högt arbetsutbud, framförallt bland äldre män 
och bland kvinnor i alla åldrar. Men samtidigt noterades att arbetsmark-
naden är tudelad. Den fungerar väl för de flesta, men problemen är påtagli-
ga för många nyanlända invandrare, ungdomar utan gymnasieutbildning 
och äldre som blir uppsagda på grund av strukturomvandling. 

SNS-rapportens överväganden var i huvudsak giltiga även när coronakri-
sen slog till. Tre saker hade dock tillkommit eller accentuerats. 

Det första är att konjunkturen har varit exceptionellt god vilket ytterli-
gare förstärkt bilden av en stark arbetsmarknad. Även för nyanlända in-
vandrare har situationen förbättrats avsevärt – åtminstone mer påtagligt 
än vad jag själv hade trott. Det var naturligtvis goda nyheter, även om all 
draghjälp från konjunkturen nu hastigt har försvunnit. 

Den andra faktorn är den allt mer påtagliga betydelsen av en teknikdri-
ven strukturomvandling. Automatisering, robotisering och artificiell in-
telligens tyck vara på väg att förändra stora delar av arbetsmarknaden. För 
den som föredrar att beskriva verkligheten från data är fenomenet dock 
svårfångat. Under de senaste decennierna har vi sett en kontinuerlig om-
vandling bort från de yrken där automatiseringspotentialen är som allra  
störst samtidigt som arbetsmarknaden fortsatt att fungera väl. Äldres syssel- 
sättning har fortsatt att öka. Löneökningstakten är jämn och samman- 
hållen. Och vi ser inga tydliga tecken på ökad rörlighet på arbetsmarkna-
den (varken i Sverige eller utomlands) utöver vad som är motiverat av den 
starka konjunkturen. 

Man får således verkligen leta om man vill hitta stöd för tesen om en 
pågående problematisk strukturomvandling. Men samtidigt är det uppen-
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bart att företagens affärsmodeller förändras i en mycket snabb takt. Ar-
betsgivare i både privat och offentlig sektor vittnar om en omvandling som 
kan komma att förändra arbetsmarknaden i grunden. Vi ser alla framväx-
ten av nya tjänster där arbetsinnehållet ibland är lågt. Nya arbetsuppgif-
ter är ofta extremt enkla (cykelbud) eller extremt kunskapsintensiva (AI). 
Otraditionella anställningsformer (gig) blir vanligare. 

En rimlig bedömning är att omvandlingen framöver skapar påtagliga ut-
maningar framförallt i form av en förändrad efterfrågan på kompetenser på 
stora delar av arbetsmarknaden. Processen kommer sannolikt att accelerera. 
Men effekterna på arbetsmarknaden behöver inte bli förfärande om vi lyckas 
med att gradvis kanalisera arbetskraften till nya arbetsuppgifter. I det per-
spektivet är en djup lågkonjunktur naturligtvis riktigt dåliga nyheter.

Det tredje faktorn som vuxit i betydelse är bilden av mycket svåra rekry-
teringsproblem inom delar av ekonomin, inte minst inom offentlig sektor. 
Utvecklingen har pågått ett tag, men har accentuerats. Problembilden här 
är tvådelad eftersom det både saknas utbildad personal och resurser för 
att anställa i proportion till den offentliga sektorns ambitioner. Pandemin 
i sig tycks dessutom ha lett till en samstämmig önskan om ytterligare re-
surser till vård och omsorg. Den underliggande obalansen förstärks också 
av att de tjänster som utförs inom vård, omsorg och utbildning är relativt 
svårautomatiserade. Allt mer av den latenta arbetskraftsefterfrågan för-
utspås därför vara relaterad till tjänster som i Sverige nästan uteslutan-
de finansieras av skattemedel. De finansieringsmässiga utmaningarna lär 
därför bli mycket påtagliga framöver.

Arbetsmarknaden under 
den akuta coronakrisen1

Den ekonomiska coronakrisen inleddes med att Kina och andra tidigt 
drabbade länder införde restriktioner vilka skapade problem för de många 
svenska industriföretag som förlitar sig på utländskt producerade insats-
varor. Problemen förvärrades naturligen när smittan kom närmare. 

Som ett svar på en konstaterad allmän smittspridning införde Folkhäl-
somyndigheten i mitten av mars en uppsättning restriktioner. Dessa inne-
bar att vi ombads att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom, att 

1 Beskrivningen bygger i stora drag på Hensvik och Skans (2020).
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arbeta hemifrån om möjligt, och att eftersträva fysisk distansering i alla 
sammanhang. Samtidigt förbjöds stora event, gymnasier och universitet 
övergick till undervisning på distans, och det avråddes från resor inom 
och utom Sverige. 

Rekommendationerna hade en massiv inverkan på rörelse- och konsum-
tionsmönster. Färre reste från sina bostadsområden till arbetsplatser. För-
säljningen inom besöksnäring och klädbutiker kollapsade från en vecka 
till nästa. 

Under denna akuta fas påverkades arbetsmarknaden bland annat genom:

• problem med utländska insatsvaror till industrin
• brist på kunder på grund av social distansering eller att verksamheten

omöjliggjorts
• frånvarande personal på grund av förkylningssymptom
• produktionsstörningar på grund av brist på utländsk arbetskraft
• reducerad efterfrågan på grund av minskat konsumtionsutrymme och

ekonomisk osäkerhet
• produktivitetsstörningar på grund av påtvingat hemarbete och

minskat internationellt resande

Situationen har hanterats via ett antal kostsamma politiska åtgärder. Enor-
ma medel sköts till för att rädda företag och bevara tillsvidareanställning-
ar. De mest påtagliga åtgärderna är nedsatta arbetsgivaravgifter, stöd för 
förlorad omsättning, stöd för hyreskostnader inom drabbade sektorer, 
samt ett temporärt system för korttidsarbete/permittering.2 

Korttidsarbetet är mest utsträckt i tiden och mest kostsamt. Det berör 
nästan tio procent av den totala arbetskraften. Systemet är mycket generöst 
gentemot både arbetstagare och arbetsgivare. Arbetstagarnas inkomster 
påverkas knappast alls och arbetsgivarna ersätts nästan fullt ut för den 
nedsatta arbetstiden. Företag kan nyttja systemet även för personal som 
varslas eller sägs upp. 

Sammantaget har stöden sannolikt varit viktiga för att begränsa den våg 
av varsel och konkurser som tog fart relativt tidigt under krisen. Men viss-
tidsanställda skyddas inte alls när anställningstiden tar slut. Och de med 

2 Se även Lars Calmfors kapitel.
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enskild firma kan inte använda korttidsarbetet. För att stödja dessa grup- 
per mildrades i stället inträdeskraven till arbetslöshetsersättningen samti-
digt som ersättningsnivåerna höjdes. 

Staten övertog också tillfälligt kostnaden både för karensdagen och för 
de två första veckornas sjukfrånvaro. Kraven på läkarintyg mildrades. Syf-
tet är att tillse att vi inte går till arbetet på grund av vår egen eller vår ar-
betsgivares ekonomi. Resultatet blir att sjukfrånvaron ökar, vilket också är 
tanken så länge frånvaron är kopplad till just Covid-19. 

Antalet registrerade arbetslösa började öka trendmässigt exakt från den 
vecka då restriktionerna infördes. Det beror både på att fler blir arbetslösa 
och på att färre av de arbetslösa får jobb. Som en spegelbild faller antalet 
lediga jobb under samma period. 

Antal varsel och konkurser ökar dessutom under samma period, men 
det berör färre anställda. Ökningen mattas också av på ett annat sätt än 
vad som gäller arbetslösheten. Det beror sannolikt på att politiken fokuse-
rat på att just rädda företag och fasta anställningar. 

Effekterna är på intet sätt är jämnt spridda över arbetsmarknaden. De 
största effekterna finns inom besöksnäringen och delar av detaljhandeln. 
En påtaglig skillnad är att tillverkningsindustrin tycks förlita sig mer på 
korttidsarbetet och mindre på varsel. Det kan tolkas som att viljan att be-
hålla arbetskraft i väntan på en återhämtning är större inom industrin. 
Sannolikt reflekterar detta både en något ljusare syn på framtiden och 
större finansiella möjligheter att vänta ut en återhämtad efterfrågan. 

En omstart av arbetsmarknaden

Våren 2020 bör betraktas som en form av undantagstillstånd. Under denna 
period fokuserades politiken på virusbekämpning och ett ”konserverande” 
av den ekonomiska infrastrukturen. De konserverande åtgärderna kan möj-
ligen ge sken av att ekonomin samtidigt fungerat hjälpligt. Men vi måste ha i 
åtanke att samhällsekonomin och statsfinanserna på mycket kort tid förlorat 
100-tals miljarder kronor. Dessutom riskerar de strukturella problemen på 
arbetsmarknaden, inte minst vad gäller integrationen, förvärras i takt med 
att de framsteg som gjorts under högkonjunkturen omintetgörs. Arbets-
marknaden måste därför omstartas så snabbt och effektivt som möjligt. 

När smittspridningen minskat infaller en form av övergångsfas där vi i 
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stället har att leva med en latent smittorisk. Kanske varar den två år. Kan-
ske blir fasen kortare, kanske längre. Oavsett tidsrymd behöver vi under 
denna period en aktivare och mer marknadsbejakande politik än den vi 
tvingats föra som en del av undantagstillståndet våren 2020.

Som en styråra för omstartspolitiken bör vi ta den grundläggande in-
sikten om att marknadsekonomin skapar ekonomiskt välstånd genom den 
decentraliserade beslutsstrukturen som säkerställer att resurser används 
där de är mest efterfrågade, utan behov av en central planerare. Ibland be-
höver vi reglera ekonomin (tänk arbetsmiljörestriktioner) för att undvika 
särskilt negativa konsekvenser. Men i allmänhet strävar vi efter att låta ar-
betskraften allokeras till de arbetsuppgifter där efterfrågan är som störst.

Resonemanget är relevant för omstartspolitiken eftersom den ekonomiska 
krisen beror på att vi – av goda skäl – har infört restriktioner som paralyse-
rat stora delar av ekonomin. Vi har tvingats låta centrala beslut påverka vilka 
delar av arbetsmarknaden som är samhällsviktiga, och vilka som inte är det.

Men i omstartsfasen bör vi tänka annorlunda. Vi bör lita på att utbud 
och efterfrågan är de bästa signalerna på var arbetskraften är som mest 
behövd. Som en grundprincip bör vi betrakta det sätt på vilket vi organi-
serade arbete och konsumtion före krisen som en ändamålsenlig alloke-
ring. Därför bör vi sträva efter att minimera effekterna av restriktioner 
och central styrning på den ekonomiska aktiviteten. Målet med omstarten 
bör vara att skapa förutsättningar för att arbetsmarknaden så långt det är 
möjligt ska kunna återgå till hur den organiserades före krisen. 

Samtidigt måste vi såklart bejaka strukturomvandling och hantera de 
problem vi har på arbetsmarknaden. Men vi måste vara säkra på att refor-
mer som motiveras av långsiktiga utmaningar beror på just dessa, och inte 
på den akuta situationen. De sägs ofta att kriser är ett bra läge att hantera 
underliggande problem eftersom de skapar en grogrund för samsyn, men 
just under kriser är det också lätt att fatta fel beslut om man låter kortsik-
tiga problem blandas med långsiktiga utmaningar. Därför diskuterar jag 
först krisen som sådan, och skjuter på de underliggande strukturproble-
men till nästa avsnitt.  

Aktivera företagen 
I den moderna ekonomin är företag ofta sammanlänkade i komplicerade 
försäljningsnätverk som gör dem beroende av vad som sker inom andra fö-
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retag. Det innebär att varje företag som låter sin verksamhet ligga vilande 
riskerar att försvåra för andra företags verksamhet. Allra mest uppenbart 
blir detta med stora industriföretag vars köp av insatsvaror och tjänster 
har stor påverkan på andra industri- och tjänsteföretag. Men insikten är 
generellare än så. 

Ny forskning pekar på att negativa störningar bland centrala företag kan 
få betydande negativa effekter för en hel ekonomi.3 För att undvika detta 
bör politiken sträva efter stöd som är aktiverande snarare än passivise-
rande, framförallt för stora företag. På så sätt hjälps också de många små 
och medelstora företag som direkt eller indirekt är beroende av de stora 
företagens aktivitet. 

I all ekonomisk stödpolitik finns en spänning mellan träffsäkerhet och 
incitament. Bidrag som ges till de allra mest drabbade är träffsäkra, men 
minskar incitamenten att söka andra inkomstkällor. Generella bidrag har 
sämre träffsäkerhet, men inga passiviserande incitament. Ett sätt att mins-
ka målkonflikten är att ge stöden till dem som har dåliga förutsättningar, 
men inte låta stöden bero på faktiska inkomster. Dessa principer gäller 
stöd till företag likväl som till personer. När vi väl lämnat den akuta hjälp-
fasen blir avvägningarna allt viktigare.   

Den enskilt största stödinsatsen är korttidsarbetet. Det är en passivise-
rande åtgärd eftersom stöd bara ges om företagen begränsar produktio-
nen, något som riskerar att hämma återhämtningen. Generella sänkningar 
av arbetsgivaravgifter har i stället dålig träffsäkerhet, men är inte passivi-
serande. För att få så många företag som möjligt att återgå i produktion 
bör man därför ge sänkta arbetsgivaravgifter riktade till de företag som 
påbörjat korttidsarbete under våren 2020 och som återgår i produktion 
under 2020. På så sätt subventioneras aktivitet snarare än passivitet för 
de företag som är i behov av stöden. Nedsättningen bör, till skillnad från 
stöden under våren 2020 som bara gällde de första 30 anställda gälla alla 
anställda inom berörda företag. 

För att premiera ekonomisk aktivitet bör man även göra det så lätt som 
möjligt för företag som tillfälligt vill lämna korttidsarbetet och säkerställa 
att de inte riskerar (eller uppfattar att de riskerar) att då förlora möjlig-
heten att återta stödet senare. Detta för att alla företag som ser tillfälliga 

3 Se referenser i Olsson (2020).



oskar nordström skans

9

affärsmöjligheter ska få incitament att ta vara på dessa, vilket i sig hjälper 
till att starta upp övriga delar av ekonomin. 

Eftersom syftet med systemet är att undvika varsel och uppsägningar 
bör varje förändring eller ny subvention kopplas till ett krav på att arbets-
givaren inte samtidigt får varsla eller säga upp personer subventioneras.4 

Krissystemet för korttidsarbete är för finansiellt generöst för att kunna för-
längas. Det saknas en löpande kontrollmekanism eftersom arbetstagare hålls 
helt skadeslösa, något som öppnar för missbruk. Möjligen kan systemet för-
längas specifikt för särskilt drabbade branscher (till exempel eventbranschen). 
Men även där är det bättre att sänka arbetsgivaravgifterna om det skulle visa 
sig möjligt (och tillräckligt). På grund av hur krisen har slagit, skulle även en 
tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar i stora drag gynna 
rätt sektorer. Men innan man tar till denna typ av riktade åtgärder bör alla 
möjligheter till aktiv verksamhet i dessa branscher uttömmas (se nedan). 

Aktivera arbetskraften 
För att undvika negativa effekter av en lågkonjunktur bör även arbetskraf-
ten hållas så aktiv som möjligt. Aktivitet är förvisso en viktig ledstjärna 
för all arbetsmarknadspolitik men det är särskilt lätt att göra fel under 
dåliga tider när bristen på lediga arbeten kan bli demoraliserande. 

Personer som saknar arbete behöver även under lågkonjunktur hjälp 
med att hitta de arbeten som finns så att vakanser fylls utan dröjsmål, och 
så att företag stimuleras att anställa även när de kanske inte hade planerat 
det. Forskningen visar att obligatoriska program – vilka tycks ha skalats 
ner för att minska smittspridningen – och arbetsgivarinriktad förmedling 
är viktiga verktyg i denna process. 

För personer som förlorat sina arbeten senare i livet bör målet alltid vara 
en snabb återgång i arbete i de delar av ekonomin som efterfrågar arbets-
kraft. Utbildningsinsatser bör hållas korta, ta vara på tidigare erfarenheter, 
vara arbetsmarknadsinriktade och arbetsplatsförlagda i största möjliga mån. 
Långa generella utbildningar bör undvikas för dessa grupper. Exemplet med 
”beredskapslyftets” omskolning av kabinpersonal till sjukvårdspersoner är 
ett gott exempel som också rönt internationell uppmärksamhet.5 

4 Dessa inslag finns redan i systemet som planeras inträda efter årsskiftet.
5 Se Enders med flera (2020).
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Det första som händer i en ekonomisk kris är vanligen att nyanställda och 
de med tillfälliga anställningar sägs upp. Det gör att unga och andra som är 
nya på arbetsmarknaden är de som oftast blir arbetslösa. De som ännu inte 
ens hunnit få sitt första jobb har en ytterligare konkurrensnackdel. Under 
2020 förstärks mönstret dessutom av att de näringar inom servicesektorn där 
ungdomar och invandrade är överrepresenterade drabbas hårdast, samtidigt 
som de statliga stödåtgärderna inriktas mot att hålla de fastanställda i arbete. 

Unga har mer att tjäna på att delta i långa utbildningar. Det är därför 
rimligt att öka antalet platser även på längre utbildningar just för ungdo-
marnas skull. Det är också rimligt att öka tillgången på påbyggnadskurser 
som gör det möjligt för dem som är på väg att ta examen att fördjupa sin 
utbildning och därigenom underlätta övergången till arbete. Men i det ar-
betet bör man ha i åtanke att de som utbildar sig på grund av att de inte 
hittar jobb bör erbjudas ändamålsenliga utbildningar.

Konjunkturmotiverade resurstillskott till utbildningssektorn bör där-
för särskilt riktas mot utbildningar som har en tydlig arbetsmarknads-
koppling snarare än fungera som generella expansioner av den högre ut-
bildningen. Det betyder inte att man nödvändigtvis behöver söka efter 
”bristyrken” – det räcker att premiera utbildningar där de flesta får jobb. 
Särskilt bör påbyggnadsutbildningar som tillför spetskompetens som ef-
terfrågas på arbetsmarknaden premieras (förslagsvis AI-kunskap för sam-
hällsvetare). Universitet och högskolor som önskar ytterligare resurser bör 
som motprestation redovisa hur de anvisade resurserna kan användas för 
att förbättra studenternas situation på arbetsmarknaden. 

Rent konkret visar forskningen att direkta kontakter med arbetsgivare 
blir än viktigare för övergången till arbete under lågkonjunkturer.6 Det är 
därför särskilt viktigt att moment som arbetsplatsförlagda inslag som ex-
amensarbeten och praktik skalas upp och inte ner under krisperioder. De 
företag som kan erbjuda extrajobb eller praktikplatser för studenter under 
kristider gör en stor samhällsinsats.

Minimera frånvaron
Med rådande rekommendationer riskerar sjukfrånvaron åter att bli ett 
problem när den vanliga förkylnings- och influensasäsongen återkommer. 

6 Se till exempel Muller (2020).



oskar nordström skans

11

Behovet av en bevarad (eller helst ökad) kapacitet för att testa dem som 
vill för Covid-19 kvarstår därför så länge det finns risk för smittspridning. 
Detta så att alla som har milda förkylningssymptom snabbt kan testas 
utan att behöva vara hemma från arbetet. 

Det är viktigt att regionerna förmås att internalisera det produktions-
bortfall om i storleksordningen 10 000 kronor per vecka som uppstår för 
varje person som är hemma sjuk. För att minimera frånvaron måste test-
svaren dessutom levereras utan dröjsmål även på landsbygden. Erfaren-
heterna från våren 2020 visar att regionerna behöver mycket tydliga in-
struktioner och incitament för att detta ska fungera. 

Den temporära subventionen av sjukfrånvaron och det borttagna kravet 
på läkarintyg bör inte förlängas. Systemet med egenfinansiering av sjuk-
dom finns där för att minska överutnyttjandet och det empiriska stödet 
för att sjukskrivningar påverkas av ekonomiska incitament och kontroll-
mekanismer är starkt. Dessutom vet vi att det finns betydande ”förstärk-
ningseffekter” eftersom vi påverkar varandras beteende – den enes frånva-
ro gör att den andras frånvaro ökar.7 Återställandet brådskar för att vi ska 
undvika att nya frånvaronormer etableras. 

Givet testkapaciteten, föreligger inga omständigheter som motiverar ge-
nerella undantag från sjukförsäkringsreglerna. I stället är det rimligt att 
fokusera undantagen på situationer med påvisad Covid-19. Detta för att ge 
incitament till både testning och motiverad frånvaro. 

Betrakta alla yrken som 
samhällsviktiga

I en kristid är det lätt att glömma bort att mycket av det som inte berör liv 
och död ändå är viktigt för att samhället ska fungera. Under den akuta kri-
sen har en lista över samhällsviktiga yrken figurerat. Den kunde möjligen 
ha blivit en tillgång under en kortare period men den förkroppsligar också 
en idé om att det går att identifiera en uppsättning funktioner som är till-
räckliga för att ett samhälle ska fungera. På lite sikt är den idén snarare att 
betrakta som samhällsfarlig. 

Grundprincipen bör vara att allt som tillhandahålls på arbetsmarkna-
den behövs för att samhället ska fungera på lång sikt – vi betalar inte för 

7 Se till exempel Hesselius med flera (2009).



omstartskommissionen

12

tjänsterna av en slump, utan för att vi värderar dem. För att kunna om-
starta arbetsmarknaden och ekonomin i stort bör vi inse att vi nu måste 
möjliggöra för så många yrkesgrupper som möjligt att komma tillbaka i 
arbete. Det går bra att ställa in sitt besök hos optikern i mars 2020, men 
utan nya glasögon till våren 2022 blir det väldigt besvärligt.

All strukturomvandling är kostsam på kort sikt, och om det inte 
finns några långsiktiga vinster som balanserar dessa kostnader så bör 
vi göra allt vi kan för att undvika omvandlingen. Detta bör beaktas i 
smittskyddsarbetet. För vissa yrkeskategorier är det svårt eller omöjligt 
att hålla avstånd. Så länge smittspridning är ett orosmoment måste man 
därför fokusera på att lösa frågan om hur tjänsterna trots detta ska kun-
na utföras på ett säkert sätt, i stället för att reflexmässigt styra undan 
konsumtionen från tjänsterna. 

Det bör vara en självklarhet för arbetsgivare (eller arbetstagare) att 
kunna använda sig av regionernas testkapacitet om detta underlättar för 
möjligheten att kunna bedriva en verksamhet. Detta även om det sak-
nas ett (snävt definierat) medicinskt behov. Ett exempel från utlandet är 
masstestande av idrottare. Den logiken kan med fördel överföras till indu-
strins underhållsstopp.

Ett verktyg som används i omvärlden är munskydd. Det tycks fin-
nas en konsensus om att dessa begränsar risken för att sprida virus 
om de används korrekt. Samtidigt finns det risker om de används fel-
aktigt. I situationer som denna där ett instrument har för- och nack-
delar är det sällan optimalt att reducera valmöjligheterna till ”alltid” 
eller ”aldrig”. 

Givet hur evidensen presenteras av svenska myndigheter tycks det 
uppenbart att munskydd bör användas i de situationer där social dis-
tansering inte är möjlig, men inte annars. I vår omvärld är det en själv-
klarhet att både kund och utförare bär munskydd i samband med, till 
exempel, synundersökningar och taxiresor. Och när smittspridningen 
minskat är det en väg vi också bör gå, om vi inte kan hitta andra tek-
niska lösningar. Detta eftersom en strategi som ensidigt baseras på 
social distansering obönhörligen måste leda till att råden till slut igno- 
reras eller till att vi får en mycket kostsam ekonomisk omvandling 
bort från de tjänster som inte kan utföras på distans. Inget av dessa 
alternativ är önskvärda. 
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Fasa ut distansarbetet
Det framhålls ibland att vi under pandemin har lärt oss mycket om hur 
bra arbetsmarknaden fungerar på distans. Men erfarenheterna från våren 
2020 säger väldigt lite om hur vi bör organisera arbetet på längre sikt. 

Forskarvärlden kan illustrera problematiken. Forskare sköter sedan 
länge sina dagliga kontakter med utländska samarbetspartner via länk. 
Och de är ofta fria att jobba hemifrån när de inte undervisar. Men trots 
detta valde vi (före krisen) att vara på plats och ha fysiska möten så snart 
det var möjligt. Och vi hoppas att snart kunna återgå till detta. Anled-
ningen är att personliga möten i längden är viktiga för den gemensamma 
produktiviteten. Särskilt i samband med nystartade projekt och inte minst 
när nyanställda ska introduceras. 

Generellt sett är dessutom vissa arbetsuppgifter lättare att sköta via 
distans än andra. När man för en kort period tvingas arbeta på distans 
är det därför naturligt att skjuta vissa arbetsuppgifter framför sig. Det 
betyder att det som fungerar under ett par månaders tid inte med själv-
klarhet fungerar under två års tid. Olika personer har också väldigt oli-
ka möjlighet att hantera distansarbete på ett produktivt sätt. Vissa har 
tillgång till hemmakontor, andra arbetar sittandes i sängen tillsammans 
med små hemmavarande barn. 

Poängen är att det under en kortare period räcker med att det är tekniskt 
genomförbart med allmänt distansarbete för att det ska ”fungera”, men 
kraven måste vara betydligt högre ställda när tidshorisonten blir längre. 
Då måste arbetet även fungera för dem som bor trångt med små barn och 
som behöver introduceras till nya arbetsuppgifter och arbetskamrater. I 
förlängningen ser jag också en betydande risk för att föreskrivet distansar-
bete leder till en försämrad jämställdhet.8 

Därför bör den allmänna rekommendationen om distansarbete mildras så 
snart det är praktiskt möjligt. Såväl arbetsmiljön, produktiviteten och nyan-
ställningar gynnas om vi så snart som möjligt kan återgå till att organisera 
arbetet på det sätt som är mest ändamålsenligt. En konsekvens av detta är 
att smittskyddsarbetet på allvar måste ta sig an frågan om hur vi bäst reser i 
kollektivtrafiken under en situation med latent risk för smittspridning. 

8 I ljuset av internationell forskning är risken stor att kvinnor oftare skulle hamna i distansarbete som en lösning på livspusslet. 
Samtidigt riskerar den som inte är på plats att få svårare att bli befordrad.
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Återintegrera Sverige i omvärlden
Störningar i internationella relationer bidrar till att försvåra situationen 
på den svenska arbetsmarknaden. I skrivande stund öppnar Europa upp, 
men med en påtaglig tveksamhet vad gäller gränserna mot Sverige efter-
som smittspridningen är betydligt större här än i angränsande länder. 
Sverige har också under våren 2020 i internationella medier porträtterats 
på ett ofördelaktigt sätt. Denna rapportering riskerar i sig att försvåra åter-
hämtningen. Kvarvarande gränsrestriktioner är en uppenbar hämsko för 
besöksnäringen och för resebranschen. Men tveksamheten riskerar även 
försvåra möjligheten att rekrytera utländska experter till Sverige, något 
som blivit allt viktigare för många svenska företag i digitaliseringens spår. 
Spetskompetens står inte alltid att finna inom landets gränser. 

Precis som i många andra sammanhang finns det en poäng i att fram-
över låta arbetet med att hantera smittspridningen i Sverige harmoniseras 
med hur det sköts i andra länder. Detta för att tvätta bort bilden av Sverige 
som ett land som inte tar smittspridningen på allvar. De justeringar som 
krävs är inte heller särskilt stora efter att omvärlden nu lämnat sina ”lock-
downs” bakom sig. 

Framöver finns ett stort värde i att vi förhåller oss till begrepp som test-
ning, smittspårning, munskydd och isolering på ett sätt som mer påmin-
ner om omvärlden. Varje avvikelse från internationella normer är kostsam. 
Som ett litet land kan vi inte förlita oss på att omvärlden förstår varför vi 
avviker från internationella normer, och vi bör därför undvika avvikelser 
om inte skälen därtill är mycket goda. 

Hantera de långsiktiga utmaningarna

De tydligaste långsiktiga utmaningarna på svensk arbetsmarknad berör 
hur vi hjälper lågutbildade och nyanlända i arbete, hur vi hanterar den 
teknikdrivna strukturomvandlingen och hur vi tillser att rekryteringsbe-
hoven i sektorer med brist på arbetskraft kan tillgodoses. 

Utmaningarna bör ses i ljuset av att vi (överlag) har en av de bäst funge-
rande arbetsmarknaderna i Europa. Det talar för att reformer bör fokusera 
på att förbättra systemet utan att förstöra det som fungerar väl. Det är 
naturligtvis en utmaning i sig. 

Enligt min bedömning finns det ingen enskild del av det svenska syste-
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met som bör kastas ut och ersättas av något helt nytt. Däremot kan arbets-
marknaden effektiviseras och moderniseras genom väl avvägda förbätt-
ringar inom de flesta av de system som omgärdar arbetsmarknaden. 

Formatet här är kort och därför blir också beskrivningarna översiktliga. 
Men en grundtanke är att sträva efter att genomgående minska avstånden 
mellan arbetssökande, arbetsgivare, och institutioner. Utbildning bör vara 
arbetsnära och arbetsförmedling bör ske i nära samspel med arbetsgivare. 

En annan grundtanke är att sträva efter att utforma reformer som mi-
nimerar betydelsen av de målkonflikter som ofta paralyserar diskussionen 
om hur arbetsmarknaden kan moderniseras.  Det gäller framförallt ladda-
de områden som lönebildningen och anställningsskyddet. 

Bättre övergång 
från utbildning till arbete

En av de stora utmaningarna på arbetsmarknaden, och kanske för hela 
vårt samhälle, är att förbättra situationen för studiesvaga och nyanlända 
ungdomar. Och här är skolan vårt viktigaste instrument.9 Den stora vat-
tendelaren går mellan dem som klarat och dem som inte klarat gymnasiet. 

Skillnaderna i framtida arbetsinkomster mellan dem som klarar och 
dem som inte klarar av gymnasiet är slående, även om man studerar ung-
domar med identiska grundskolebetyg.10 En nyckelfaktor för att underlät-
ta ungdomars etablering på arbetsmarknaden är därför att undvika hinder 
för den gymnasiala genomströmningen. 

Antagningskraven till gymnasiet bör sänkas. Kraven höjdes under 2011 
genom en reform som minskade studiesvaga ungdomars möjligheter att 
tillgodogöra sig en gymnasieutbildning. Samtidigt reformerades de alter-
nativa studieformerna för dem som inte uppfyller kraven, men väldigt få 
lyckas ta sig den vägen till en gymnasieexamen. Därmed gjorde de höjda 
inträdeskraven att en grupp ungdomar exkluderades från den bästa möj-
ligheten de har att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mycket talar för att genomströmningen dessutom kan förbättras om be-
tygen i större utsträckning tillåts reflektera ungdomarnas genomsnittliga 
kunskaper vid utbildningens slut. Slutbetyg på gymnasiet ges i dag som en 

9 Se också Susanne Ackums kapitel.
10 Se Nordström Skans med flera (2017).
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sammanställning av betyg från enskilda kurser. De borde i stället ges som 
ämnesbetyg som reflekterar de samlade kunskaperna inom varje ämne. På 
så sätt undviker vi att skapa onödiga problem för nyanlända och de som 
av andra orsaker lyckas sämre under studiegångens tidigaste fas men som 
kommer ikapp kunskapsmässigt senare. På det hela taget har det sätt betyg 
sätts på i Sverige en olycklig struktur där misslyckanden i enskilda moment 
svårligen kan kompenseras genom framgång på andra områden. Risken är 
att det tvingar in alla studenter i samma form och att enskilda misslyckan-
den får omotiverat stor betydelse för dem som inte riktigt passar in.  

I en tid av strukturomvandling blir det än viktigare att all form av yr-
kesinriktad utbildning, oavsett nivå, upprätthåller nära kontakter med 
framtida arbetsgivare. Det underlättar processen där innehållet i utbild-
ningarna löpande måste anpassas efter det som efterfrågas. Dessutom får 
studenterna löpande insikter om vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. 

Både universitet och gymnasieskolor bör därför bli bättre på att upp-
rätthålla kontakter med framtida arbetsgivare. Studenter bör ges möjlig-
heten att möta framtida arbetsgivare under studietiden, något som också 
kan gynna dem som till slut inte klarar av utbildningarna. Allt mer forsk-
ning pekar på att direkta kontakter mellan studenter och arbetsgivare är 
ett effektivt sätt att underlätta för övergången mellan skola och arbetsliv, 
inte minst under perioder med hög arbetslöshet. Ett fördjupat samarbe-
te mellan utbildningsanordnare och arbetsförmedlingen skulle sannolikt 
förbättra övergången mellan utbildning och relevanta arbeten.11 

En förbättrad arbetsförmedling
Arbetsförmedlingen (AF) har en central roll på den svenska arbetsmark-
naden. Den säkerställer att de arbetslösa aktivt söker jobb, tillhandahål-
ler kontakter med arbetsgivare, och förmedlar arbetsmarknadsrelevanta 
kunskaper. Beskrivningen av AF ger ibland sken av att den är så dålig att 
alla tänkbara förändringar med nödvändighet måste bli till det bättre. Jag 
delar inte den bilden. Vi har alla möjligheter att genom obetänkta reformer 
skapa en betydligt sämre förmedling än vi har i dag. 

Det finns dock potential för förbättringar. Ledstjärnan är tydlig – åt-
gärder som direkt kopplar ihop sökande med potentiella arbetsgivare är 

11 Se diskussionen i Cahuc och Hervellin (2020) samt Müller (2020).
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de mest effektiva. Det innebär att man bör utforma arbetsmarknadsut-
bildningar som kopplas direkt till arbetsgivare (undvika alltför generella 
utbildningar), att förmedlare bör arbeta direkt mot arbetsgivare (inte bara 
ge stöd åt de sökande), och att man bör fortsätta använda sysselsättnings-
subventioner riktade mot de med sämst förutsättningar. 

Tvärtemot vad som ibland hävdas visar forskningen att privatiseringar 
av arbetsförmedling oftare har haft negativa än positiva effekter. Det inne-
bär inte att privatiseringar alltid är dåliga, men det visar på hur oerhört 
viktigt det är att varje privatisering av AF:s tjänster måste utformas med 
stor eftertanke och implementeras på ett sätt som kan utvärderas och mo-
difieras (eller rullas tillbaka) om de visar sig fungera dåligt. Därför bör alla 
sådana reformer införas gradvis över landet. 

En nyckel tycks vara hur de privata utförarnas incitament utformas. 
Grundprincipen bör vara att de ska få ersättning för det mervärde de skapar. 
Utförare ska inte få ersättning om deras klienter inte får arbete, eller om de 
skulle ha fått lika bra arbete utan hjälp. Tack vare systemet med individuella 
månadsuppgifter som löpande inrapporteras till skatteverket är det möjligt 
att ersätta privata utförare i proportion till de lönesummor som genereras av 
deras klienter. Grundprincipen är enkel; skattepengar in, ersättning ut. Hela 
ersättningen till privata utförare bör ges som en andel av den registrerade 
lönesumman. Andelens storlek bör bestämmas av klientens kvalifikationer. 

Senare års forskning har visat att algoritmiska rekommendationer kan 
underlätta sökprocessen.12 Arbetsförmedlingen bör därför samla in och 
använda betydligt mer detaljerad individdata om de sökandes bakgrund 
och hur det sedan går för dem än i dag. Detta för att man ska kunna utveck-
la effektiva stöd för arbetssökande och förmedlare. Prognosalgoritmer kan 
användas för att utforma ändamålsenliga åtgärder till de arbetssökande 
och fungera som beräkningsgrund för hur stor andel av löneinkomsterna 
som ska tillfalla en privat förmedlare enligt ovan. 

Även om det finns en stor potential i digitala hjälpmedel så får inte ar-
betsförmedlingens lokala kontor försvinna. Forskning från andra sam-
manhang visar att nedlagda kontor riskerar att göra att de mest utsatta 
personerna kan bli utan den hjälp de så väl behöver.13 Risken är dessutom 

12 Belot med flera (2019).
13 Deshpande och Li (2019).
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att en digitalt motiverad minskad lokal närvaro föder en allmän aversion 
mot digitalisering vilket bör undvikas. 

Paradoxalt nog kvarstår behovet av glesbygdskontor även om fler för-
medlingstjänster privatiseras. Anledningen är att privata marknader med 
fysisk närvaro inte alltid uppstår i glesbygden, och marknaderna kan dess-
utom falla samman om enstaka företag hamnar på obestånd. Erfarenhet-
erna av att förlita sig på kommunerna som alternativa utförare är heller 
inte goda. 

Fler vägar in i arbete
En anledning till att personer med låg utbildning och/eller bristande kun-
skaper i svenska har svårt att hitta arbete är att lönekostnaderna är höga. 
Sverige har därför färre lågkvalificerade arbeten än andra länder. Situatio-
nen kan förbättras genom bättre utbildningsinsatser eller genom att vi styr 
mer av arbetskraftsefterfrågan mot de med lägre kvalifikationer. Alla är 
säkert överens om att det förstnämnda är att föredra i teorin. Men det är 
både tidskrävande och svårt att få till i praktiken. 

Givet omfattningen av integrationsproblemen på en i övrigt väl funge-
rande arbetsmarknad så bör man därför använda sig av en kombination 
av utbildningssatsningar och lägre trösklar. Vi vet dessutom att utbild-
ningsinsatser fungerar bäst om de kopplas nära ihop med arbetsmarkna-
den. Utbildning och lägre inträdesbarriärer kan därför utformas så att de 
blir ömsesidigt förstärkande. 

De verktyg som står tillbuds för att minska trösklarna är i princip löne-
subventioner, förändringar i lönestrukturen och förändrade kompetens- 
krav. Det finns också intressanta, men otraditionella, exempel på att man 
genom krav på socialt ansvarstagande i samband med offentliga upphand-
lingar skapat nya sysselsättningsmöjligheter i särskilt utsatta områden. 

Vi vet från svensk och internationell forskning att sysselsättningssub-
ventioner är mycket effektiva.14 På senare år har dessa arbeten ibland be-
skrivits som ”låtsasarbeten”, men det är ett felaktigt synsätt. Från ett sam-
hällsekonomiskt (och socialt) perspektiv är det viktiga att arbetskraften 
deltar i produktionen. Subventionsgraden spelar mindre roll om arbetet 
bidrar till den gemensamma produktionen. Det viktiga är att subventio-

14 Se Lombardi med flera (2018).
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nerna riktas väl så att de bara subventionerar personer som annars inte 
skulle kunnat få arbete. Därför ska subventionerna inte vara för generella. 
Av den sistnämnda anledningen förespråkar jag inte (varaktiga) nedsätt-
ningar av arbetsgivaravgifter för alla ungdomar.

Lönestruktur och kompetenskrav är laddade begrepp och diskussionen 
fastnar lätt i låsningar på grund av en i grunden legitim oro för lönedump-
ning och fallande produktivitet. Men en hög genomsnittlig lönenivå och 
produktivitet som uppnås genom att de med dåliga förutsättningar läm-
nas utanför arbetsmarknaden är inget att eftersträva. Målet bör vara att 
låta alla nyttja sin potential så gott det går.

Inom forskningen finns det en växande insikt om betydelsen av perso-
ners olika typer av förmågor och de ekonomiska vinster som ett samhäl-
le kan göra om förmågor och kunskaper kan användas på ett effektivare 
sätt.15 Ett sätt att åstadkomma detta är att man organiserar arbetet på ett 
sådant sätt att man ”packar upp” arbetsuppgifter som annars sitter ihop 
(på engelska: bundled) i bredare tjänster. Då kan man på ett bättre sätt an-
vända olika personers särskilda kompetenser. Ett exempel är den offentliga 
sektorn där det råder brist på kompetent arbetskraft samtidigt som det 
finns lediga resurser i ekonomin. Här kan man sannolikt göra stora vinster 
genom ett ”uppackande”. 

Om man separerar kvalificerade från mindre kvalificerade arbetsupp-
gifter kan man både underlätta för okvalificerad personal att komma i 
arbete och samtidigt använda den utbildade personalens förmågor på ett 
mer effektivt sätt. Det förutsätter en ökad lönespridning där de enklare in-
gångsjobben kan betalas med lägre löner, men de mer kvalificerade arbete-
na i stället ersätts med högre löner. Centralt är såklart att arbetsgivarsidan 
accepterar den del som är kopplad till höjda löner. 

Det finns enligt en sådan modell inget motsatsförhållande mellan ett 
skapande av fler enkla arbeten och en ökad produktivitet, snarare tvärtom. 
Både produktivitet och lön maximeras om varje person kan göra det bästa 
utifrån sin potential. Undersköterskors löner kan höjas om det finns biträ-
den med lägre löner som kan utföra de allra enklaste arbetsuppgifterna. 

För att undvika att personer fastnar i låglönearbeten bör ansatsen kopp-
las till ökade möjligheter att vidareutbilda sig inom ramen för en anställ-

15 Se till exempel Fredriksson med flera (2018) och Hensvik och Skans (2019).
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ning på ett sätt som liknar den struktur som anammats av parterna inom 
omsorgssektorn. 

För att det ska fungera krävs dock att man vågar frångå principen om 
att alla ska ta sig in i arbete på exakt samma sätt. Man bör därför överge 
kontraproduktiva ambitioner av typen ”vi fastanställer bara legitimerade 
lärare”. Det viktiga är att det finns tillräckligt många med rätt utbildning 
på varje arbetsplats så att de kan handleda dem som har en mindre kvalifi-
cerad bakgrund. Erfarenheterna av att frångå en alltför platt organisation 
inom framförallt skolans område är också goda.16 

Resonemangen ovan fokuserar på offentlig sektor eftersom bristen på 
arbetskraft är som mest påtaglig där och eftersom den personalpolitiken 
påverkas direkt av politiska beslut. Men en relaterad tankeram, där brist-
situationer möts med uppackning och förändrad lönestruktur, bör tilläm-
pas även i andra sektorer där man har rekryteringsproblem samtidigt som 
det finns lediga resurser. 

Det kan gälla inom byggsektorn. Eller i fall där man har svårt att finna 
avancerad kompetens i samband med det pågående teknikskiftet. Det är 
orealistiskt att tänka sig att alla som vill integrera artificiell intelligens i sin 
verksamhet enbart kan luta sig mot rekryteringar av nyutbildade spets-
kompetenta ingenjörer. De flesta arbetsgivare kommer åtminstone som ett 
komplement tvingas anställa personer med något kortare utbildningsbak-
grund och/eller vidareutbilda egen personal när det är möjligt. 

Förutsättningarna för ”uppackning” blir generellt sett bättre om arbets-
marknadens parter anpassar lönestrukturen (i sektorer där detta är rele-
vant) samtidigt som utbildningsanordnare och företag som lever med brist 
på kompetens blir bättre på att hitta effektiva samarbetsformer.

Kompetensutveckling 
under anställningen 

Strukturomvandlingen gör att det finns det ett samhällsintresse i att så 
många som möjligt får ta del av kompetensutveckling inom anställning-
en. Framförallt är det viktigt att sträva efter att förbättra förutsättning-
arna för de grupper som annars i lägst utsträckning får del av sådan 
kompetensutveckling. 

16 Se till exempel Grönqvist med flera (2020) och Andersen med flera (2016).
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Förslag som bygger på studiemedelsystem eller fonderade resurser mis-
sar oftast denna grupp eftersom de tenderar att i praktiken riktas mot de 
välutbildade och de som redan har utveckling inbäddat i sitt arbete. Det 
är inget fel i sig men det övergripande målet bör vara att minska, inte öka, 
den kompetensbaserade ojämlikheten. 

Man bör också definiera begreppet kompetensutveckling utifrån vad 
man vill uppnå. Det bör därför inkludera alla aktiviteter som förbättrar 
möjligheten att hantera en ekonomisk omställning, inom eller utanför ar-
betsgivaren. En person som är anställd som diskare kan få tillgång till en 
större arbetsmarknad, både inom och utanför sin restaurang, om en del av 
arbetstiden ägnas åt andra enklare köksuppgifter, särskilt om detta doku-
menteras på ett tydligt sätt. 

För att nå de mest utsatta grupperna behövs sannolikt en tvingande lag-
stiftning som även omfattar de tillfälligt anställda. Sanktionerna bör vara 
proportionella. En naturlig ordning är att arbetsgivare som inte tillser att en 
arbetstagare får kompetensutveckling i form av kurser eller dokumenterad 
inlärning av nya arbetsuppgifter under minst en vecka per år ersätter arbets-
tagaren med två procent av lönen. Ungefär som med innehållen semester. 

Tydliga undantag bör göras för personer som redan har kompetensut-
veckling inbäddat i sina ordinarie arbetsuppgifter (professorer och andra). 
För dessa är det viktigare att det skapas en allmänt fungerande infrastruk-
tur som gör det möjligt att uppdatera kunskaper när behov väl uppstår. 
Därför behövs ett mer påtagligt utbud av korta kompletterande kurser 
som är utformade för sysselsatta som behöver kompetensutvecklas parall- 
ellt med sin anställning. De etablerade utbildningsinstitutionerna (yrkes-
högskolan, universiteten,…) bör därför tillhandahålla kortare anpassade 
kurser med kunskaper som efterfrågas av arbetsmarknaden.17 

Ett effektivare anställningsskydd
Det svenska anställningsskyddet (LAS) har varit föremål för het debatt un-
der flera decennier. LAS är också utformat på ett sätt som särskiljer sig från 
omvärlden. Företag bestämmer själva hur många som ska sägas upp i sam-
band med arbetsbrist. LAS föreskriver heller inga uppsägningsavgifter. I 

17 Resonemang och den lösning jag förespråkar är nära dem som presenteras i SOU 2020:31. Men sanktionsmodellen som föreslås 
av utredningen är onödigt trubbig. Utredningen hade dessutom ingen möjlighet att leverera förslag om hur man kan komplettera 
den tvingande lagstiftningen med en bättre infrastruktur för kompetensutveckling inom ramen för arbetslivet.
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stället regleras vem som ska sägas upp genom turordningsreglerna. I andra 
länder kan uppsägningsrätten vara skäl för rättslig prövning och det finns 
ofta lagstadgade uppsägningsavgifter. Å andra sidan är turordningsregler 
nästan unikt svenska. Undantagen för små företag är oftast betydligt mer 
långtgående än i Sverige. De svenska reglerna sticker också ut vad gäller 
företagens stora möjligheter att använda tillfälliga anställningar, de långa 
uppsägningstiderna, och det faktum att kostnaderna i samband med upp-
sägningar av personliga skäl är så stora. 

Arbetsmarknadens parter och politiska partier tenderar att närma sig 
LAS som en dragkamp mellan två motståndare med diametralt motsatta 
intressen. Det är knappast en grogrund för en konstruktiv debatt. I stäl-
let bör man söka efter sätt reformera LAS så att arbetsgivarnas problem 
minskas på de ställen där de negativa konsekvenserna för arbetstagarna är 
som minst. På samma sätt bör man tillgodose arbetstagarnas behov på de 
områden där de negativa konsekvenserna för arbetsgivarna är som minst. 

Som jag ser det möter arbetsgivarna två huvudsakliga problem med 
nuvarande LAS. För det första är kostnaderna för att säga upp arbetsta-
gare som missköter sitt arbete alldeles för stora. Här handlar det framför- 
allt om de fall där arbetsgivaren har laglig grund till uppsägning. Inom 
ramen för dagens system måste arbetsgivaren då betala full lön under 
tvistetiden. Det tvingar i realiteten arbetsgivare att välja mellan att be-
hålla en arbetstagare som inte sköter sitt arbete eller betala betydande 
kostnader för att slippa en tvist. Konsekvenserna för framförallt små ar-
betsgivare är oproportionerliga och risken är uppenbar att detta skapar 
en onödig försiktighet i samband med nyanställningsbeslut. 

Det andra problemet gäller arbetsgivares möjlighet att agera ekono-
miskt rationellt i samband med att det uppstår arbetsbrist för att ef-
terfrågan eller produktionsprocessen förändrats. I detta sammanhang 
är LAS i vissa avseenden för stelbent. Arbetstagarsidan kan begära att 
turordningen ska räknas tvärs över olika anläggningar på samma ort. 
Arbetsgivaren behöver omplacera personer även när detta kräver bety-
dande kompetensinsatser.  

Det innebär att anställda kan bli uppsagda för att det finns personer i 
andra delar av verksamheten som blivit övertaliga och som bedöms kun-
na tränas till att utföra dessa uppgifter. För företag som befinner sig i en 
besvärlig omvandlingssituation är det orimligt att tvingas träna upp en 
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arbetstagare för att utföra arbetsuppgifter samtidigt som man säger upp 
en annan anställd som redan kan utföra dessa. 

I båda dessa dimensioner ger LAS-utredningen SOU 2020:31 bra lösning-
ar. Kostnaderna för att säga upp personer av personliga skäl tas bort i fall där 
arbetsgivaren har saklig grund. Kostnaderna är fortsatt höga i de fall arbets-
givaren saknar grund för uppsägningen. På så sätt förbättras arbetsgivarnas 
situation samtidigt som ingreppen i arbetstagarnas trygghet minimeras. 

Sammanslagningsmöjligheten i samband med arbetsbrist tas bort och 
omplaceringsskyldigheten begränsas till situationer där det inte krävs 
väsentlig omskolning. Dessutom föreslås utökade undantag från turord-
ningsreglerna. Från två undantag bland arbetsgivare med färre än tio 
anställda i dag till fem undantag för alla arbetsgivare. Det är rimligt att 
ta bort gränsen på tio anställda eftersom den riskerar att fungera som ett 
tillväxthinder – samtidigt som ett fast antal undantag premierar de små 
arbetsgivarna som också är de som har svårast att göra interna justering-
ar av arbetskraften. 

Dock är det svårt att hitta situationer där små arbetsgivare behöver så 
många som fem undantag i sitt omställningsarbete. Detta talar för att det 
är onödigt att tillåta så många som fem undantag. 

Utredningen har kritiserats för sin bristande balans. Men som jag ser det 
är det viktigaste att sträva efter att maximera den gemensamma målupp-
fyllelsen för arbetstagare och arbetsgivare. Och där har utredningen i stora 
drag har hamnat rätt, bortsett från antalet föreslagna undantag. Man löser 
de problem som är mest påtagliga för arbetsgivarsidan samtidigt som de 
negativa effekterna för arbetstagarna minimeras. Man löser ett av arbets-
tagarnas största problem genom att skapa bättre möjligheter för tillfälligt 
anställda att övergå i fast anställning. 

Utredningens förslag behöver dock kompletteras på två viktiga punkter 
för att på ett mer påtagligt sätt förbättra situationen för arbetstagarsidan. 
För det första gör LAS-reformerna att det blir allt viktigare att möjligheter-
na till kompetensutveckling under anställningen förbättras, och det krä-
ver en förbättrad infrastruktur (se ovan). 

För det andra behöver arbetslöshetsersättningen justeras. Om rätten att 
kvarstå i anställning under en tvist tas bort så måste karenstiden för den 
som sägs upp av personliga skäl blir lika kort som vid arbetsbristsuppsäg-
ningar. Förändrade turordningsregler gör att något fler av dem som sägs 
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upp har lång anställningstid bakom sig. Eftersom inkomsttappet är större 
för dessa grupper är det rimligt att låta ersättningstaket vara högre för 
dem med lång tidigare anställningstid. 

Regler och socialförsäkringar för 
en modern arbetsmarknad

Teknikutvecklingen tillsammans med svårigheter att finna arbeten på den 
ordinarie arbetsmarknaden har skapat en framväxt av nya anställnings-
former av typen gig-jobb. De regelsystem vi har på arbetsmarknaden mås-
te löpande justeras för att hantera dessa nya fenomen. Det ställer en mängd 
intressanta frågor som inte kan täckas inom ramen för detta kapitel. För-
ändringarna är mångfacetterade och konsekvenserna svåröverblickbara. 
Som grundinställning är det dock naturligt att sträva efter maximal neu-
tralitet mellan anställnings- och produktionsformer. Skatteinhämtning, 
arbetsvillkor och andra regelverk måste i största möjliga mån omfatta alla, 
oberoende av de exakta produktionsformerna. 

Det innebär sannolikt att man från politiskt och fackligt håll kommer 
att löpande få omvärdera de regelverk som kringgärdar arbetsmarknaden. 
Ibland kan man behöva stärka dem, ibland ändra dem, och ibland överge 
dem. Det är lika viktigt att vi inte gynnar framväxten av nya tjänster där 
den bärande affärsmodellen är ett kringgående av existerande regelverk 
som att vi inte missgynnar framväxten av nya effektivare tjänster.

Från arbetstagarnas perspektiv är reglerna kring hur arbete i olika for-
mer ger tillgång till socialförsäkringar viktiga. För att uppnå neutralitet 
och transparens bör kvalifikationskrav byggas på inrapporterade månads-
inkomster, snarare än på intyg om arbetade timmar och lönenivåer. Detta 
i linje med förslag om A-kassan i SOU 2020:37.   

Med tanke på att allt fler inträdesjobb är kortvariga anställningar med få 
arbetstimmar, till exempel inom gig-sektorn, är det angeläget att ersättning-
systemen ger tydliga ekonomiska incitament för arbetstagarna att acceptera 
korta jobb. Det fungerar bäst med hjälp av en a-kassa som låter den berörda 
få behålla skillnaden mellan arbete och bidrag dag för dag. Som en kontrast 
skapar behovsprövade ersättningssystem (socialbidrag) mycket svaga incita-
ment att ta korta jobb. Därför finns det anledning att göra det relativt lätt att 
få tillgång till a-kassan, samtidigt som ersättningsperioderna bör vara korta 
om den tidigare inkomsten var begränsad. Detta är åter i linje med inslag i 
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SOU 2020:37, men avviker från dagens system som har en tröskelnivå vilken 
avgör om man utestängs från a-kassan eller får en lång ersättningsperiod.

Slutord

De förslag som diskuteras i detta kapitel syftar till att omstarta arbets-
marknaden på ett sätt som minskar risken för bestående sociala problem, 
samtidigt som framtida utmaningar möts på ett realistiskt sätt. 

En vägledande grundprincip har varit att arbetsmarknaden studsar till-
baka snabbast och effektivast genom största möjliga återgång till situatio-
nen före krisen. Det måste ske snabbt för att minimera risken för perma-
nenta sociala problem, inte minst relaterade till integrationen. 

Framöver bör vi hantera våra strukturproblem genom att genomgåen-
de sträva efter att minska avstånden mellan utbildare, arbetsgivare och 
arbetsförmedling. Övriga reformer bör utformas så att målkonflikterna 
minimeras. De bör gynna arbetsgivare där det behövs som mest och där 
arbetstagarna drabbas som minst, och vice versa. Lönestrukturen bör för-
ändras, men lönerna bör inte sänkas generellt. Uppsägningskostnaderna 
bör sänkas, men bara när arbetsgivaren har saklig grund. Arbetsgivare bör 
åläggas att kompetensutveckla sin personal, men det räcker om det sker 
löpande inom arbetet. 

Förslagen har beskrivits kortfattat men ger förhoppningsvis en grund 
för en klokare diskussion om hur vi uppnår en modernare arbetsmarknad 
för ett starkare Sverige.
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