
VT 2021 
André Richter 

Uppsala Universitet 
Juridiska fakulteten 

 

  1 
 

             Juridiska institutionen  

              Vårterminen 2021 

 

 

              Examensarbete i civilrätt, särskilt arbetsrätt 

              30 högskolepoäng 

 

 

         Lagen om stöd vid korttidsarbete                   

         före och efter pandemin 

              The changes regarding the swedish furlough system due 

              to the pandemic 

 

              Författare: André Richter 

              Handledare:  Jur Dr Caroline Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VT 2021 
André Richter 

Uppsala Universitet 
Juridiska fakulteten 

 

  2 
 

 

 

 

 

  



VT 2021 
André Richter 

Uppsala Universitet 
Juridiska fakulteten 

 

  3 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................... 5 

1.2 Syfte och frågeställning ................................................................................................. 6 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................................... 7 

1.4 Metod och val av materiel ............................................................................................. 7 

1.5 Disposition .................................................................................................................... 8 

2. Rättsläget innan lagen om stöd vid korttidsarbete ................................................................. 8 

2.1 Vad är permittering?...................................................................................................... 8 

2.2 Vem står för kostnaderna under en permittering? ....................................................... 10 

2.3 Vem kan bli permitterad när? ...................................................................................... 14 

2.4 Skillnaden mellan korttidsarbete och permittering ..................................................... 16 

3. Korttidsarbete ...................................................................................................................... 19 

3.1 Bakgrund till lagen om stöd korttidsarbete (2013:948) ............................................... 19 

3.2 Lagens ursprungliga funktion ...................................................................................... 20 

3.3 Potentiellt negativa effekter vid stöd vid korttidsarbete .............................................. 22 

3.3.1 Försämrad lönebildning ....................................................................................... 23 

3.3.2 Undanträngningseffekter ..................................................................................... 24 

3.3.3 Dödviktseffekter .................................................................................................. 25 

3.3.4 Eventuellt otillåtet statligt stöd? .......................................................................... 25 

3.4 När är korttidsarbete aktuellt? ..................................................................................... 27 

3.5 Vilka arbetsgivare kan använda sig av korttidsarbete? ............................................... 30 

3.6 Vilka arbetstagare får ta del av stödet? ....................................................................... 32 

3.7 Förhållandet mellan korttidsarbete och kollektivavtal ................................................ 36 

3.8 Utvecklingen av lagen om stöd vid korttidsarbete (2013:948) innan covid-19 .......... 37 

3.8.1 SOU 2018:66 ....................................................................................................... 37 

3.8.2 SOU 2019:10 ....................................................................................................... 40 

4. Förändringarna under 2020 på grund av covid-19 .............................................................. 42 

4.1 Nya bestämmelser under våren 2020 enligt SFS 2020:207......................................... 42 

4.1.1 Nytt permanent system för arbetsgivare i kris ..................................................... 42 

4.1.2 Staten täcker en större del av kostnaden ............................................................. 45 

4.1.3 Ny rutin vid handläggningen ............................................................................... 46 

4.2 Nya bestämmelser under 2020 enligt Prop 2019/20:166 ............................................ 47 

4.3 Nya bestämmelser under 2020 enligt SFS 2020:1248 ................................................ 49 



VT 2021 
André Richter 

Uppsala Universitet 
Juridiska fakulteten 

 

  4 
 

4.4 Lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall .................................................. 53 

5. Skillnaderna mellan systemet innan och efter år 2020 ........................................................ 55 

5.1 Permanent system parallellt med aktivering av regeringen ......................................... 55 

5.1.1 Ökad europeisk konkurrenskraft ......................................................................... 55 

5.1.2 Ökad möjlighet att snabbt reagera vid ekonomisk nedgång ................................ 57 

5.1.3 Mindre godtyckligt när det inte krävs aktiverande av regeringen ....................... 57 

5.2 De tillfälliga skillnaderna ............................................................................................ 58 

5.3 Större möjligheter till vidare personalutbildning – vad blir effekten? ........................ 60 

6. Slutsatser ............................................................................................................................. 61 

6.1 Korttidsarbete istället för permittering – en rimlig utveckling i en förändrad 

arbetsmarknad? ....................................................................................................................... 61 

6.2 Motsatt effekt med tanke på mängden visstidsanställningar? ..................................... 63 

6.3 Omöjligt att undvika tillfälliga ändringar när krisen väl kommer? ............................. 64 

6.4 Sammanfattning .......................................................................................................... 65 

7. Källförteckning.................................................................................................................... 67 

7.1 Offentligt tryck ............................................................................................................ 67 

7.2 Litteratur ...................................................................................................................... 67 

7.3 Rättsfall ....................................................................................................................... 68 

7.4 Elektroniska källor ...................................................................................................... 68 

7.5 Övriga publikationer ................................................................................................... 69 

 

  



VT 2021 
André Richter 

Uppsala Universitet 
Juridiska fakulteten 

 

  5 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

I slutet av år 2019 så började det strömma in rapporter om ett nyupptäckt coronavirus i 

Kina, vars egenskap att vara överförbar mellan smittade människor och friska sådana 

gjorde det unikt och på samma gång oroväckande. Sjukdomen som detta coronavirus 

orsakar kallas för Covid-19 (coronavirus disease 2019, vetenskapligt namn 

SARS-CoV-2) och den för med sig symptom som bland annat torrhosta, hög feber och 

andningssvårigheter.1 Dessa andningssvårigheter kan i vissa fall ha dödlig utgång och i 

takt med att virusets spridning tilltog så ökade också den globala oron. En befogad oro 

visade det sig då världshälsoorganisationen, WHO, den elfte mars 2020 valde att 

klassificera sjukdomen som en pandemi, vilket är det ord som används för att beskriva en 

sjukdomsepidemi som drabbar stora delar av världen.2 Dödligheten tros i nuläget ligga på 

0,5-1 procent och att denna sjukdom och dess följder kommer att påverka vår värld under 

en lång tid framöver råder det inget tvivel om. 3 

För att motverka spridningen inom riket så valde den svenska folkhälsomyndigheten att 

klassa sjukdomen som en samhällsfarlig sjukdom varpå de också kunde sätta in ett antal 

åtgärder för att hålla nere smittspridningen. Dessa smittskyddsåtgärder har fått en 

långtgående påverkan på ett antal av samhällets funktioner, där en av de tydligaste snabbt 

visade sig bli att efterfrågan på flera varor och tjänster hastigt sjönk till väldigt låga nivåer. 

Följden av detta blev att många arbetsgivare såg sin omsättning sjunka ner på nivåer där 

de inte kunde fortsätta med sin verksamhet i samma omfattning4 och därmed var tvungna 

att säga upp eller permittera stora delar av sin personal. Denna nyuppkomna situation har 

på så sätt aktualiserat lagen om stöd vid korttidsarbete, vilken ursprungligen antogs för 

att användas som ett verktyg vid synnerligen djupa ekonomiska kriser.5 Tyvärr så finns 

det mycket som talar för att vi rimligtvis står inför en sådan kris som åsyftades vid lagens 

stiftande. 

                                                           
1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-

sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/ 
2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus 
3 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-

sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/ 
4 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/foretag-far-stod-baserat-pa-omsattningstapp/ 
5 Prop 2013/14:1 s 31 
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Vid finanskrisen som inträffade under den andra halvan av 00-talet så använde sig flera 

stater i Europa av korttidsarbeteslagstiftning och det var denna lyckade användning av 

denna typ av system, som i viss mån inspirerade den svenska lagstiftningen som kom på 

plats 2014. Syftet med systemet är att arbetsgivaren och de berörda arbetstagarna kommer 

överens om att minska arbetstiden under en period av synnerlig lågkonjunktur, för att på 

så sätt kunna behålla nödvändig kompetens inom företagen även om behovet av 

arbetskraften saknas under en tillfällig period. Kostnaden för detta delas därefter upp 

mellan arbetsgivaren, staten och arbetstagaren.6  

Det fanns således redan ett rättsligt system på plats i Sverige för att stötta upp en situation 

likt den som uppstått i och med covid-19 men detta system ansågs behöva en uppdatering 

på grund av den situationen världen befann sig i. Följden av detta blev att regeringen den 

19:e mars lämnade in en proposition med åtgärder för att omhänderta covid-19effekterna 

i samhället till riksdagen. Bland dessa åtgärder finner man ett förslag på ett uppdaterat 

regelverk för stöd vid korttidsarbete som innebär att en arbetsgivare ska kunna få stöd 

under begränsade perioder om denne drabbats av allvarliga ekonomiska svårigheter som 

inte rimligen kunnat förutses eller undvikas genom andra tillgängliga åtgärder. Som ett 

resultat av dessa uppdateringar tar staten numera under en tillfällig period en större andel 

av kostnaden vid korttidsarbete än vad som tidigare var fallet. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att jämföra lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete före och 

efter de rättsliga ändringar som gjordes på grund av covid-19 och utreda vilka juridiska 

frågeställningar som aktualiseras i och med ikraftträdandet av den uppdaterade lagen. 

Uppnås de syften som lagstiftaren tänkt sig i och med de nya regleringarna som har trätt 

i kraft och vad innebär förändringarna för skillnad för de olika aktörerna på 

arbetsmarknaden? En annan fråga som ska besvaras för att få ytterligare en 

jämförelsegrund är hur arbetsmarknaden hanterade den här typen av situationer innan 

lagen om stöd vid korttidsarbete antogs, där det främsta fokuserandet kommer att ligga 

på hur permitteringar tidigare har använts. 

                                                           
6 Prop 2013/14:1 s 60 
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1.3 Avgränsningar 

En pandemi eller annan synnerligen djup ekonomisk kris orsakar en rad olika 

förändringar av förutsättningar för flera olika områden inom det arbetsrättsliga 

spektrumet. I denna uppsats har det dock valts att avgränsa det till att enbart beröra hur 

det påverkar arbetsgivares förändring av arbetstid genom tillexempel korttidsarbete, även 

om kriser likt dessa säkerligen påverkar även flera andra arbetsrättsliga områden. 

Eftersom att jag vid författandet av denna uppsats är mitt inne i pandemin och dess 

konsekvenser, så är fortfarande mycket av den rättsliga utvecklingen som rör hanteringen 

av pandemin under konstant utveckling. Därför har jag valt att använda mig av en 

avgränsning rörande vid vilken tidpunkt lagändringar ska ha varit genomförda för att de 

ska beaktas i denna uppsats. Följaktligen så kommer inte de eventuella lagändringar som 

trätt i kraft efter att lag om stöd vid korttidsarbete i vissa fall antogs i februari år 2021 inte 

att behandlas i denna uppsats. 

1.4 Metod och val av materiel    

Som utgångspunkt i uppsatsen används den rättsdogmatiska metoden och de traditionella 

rättskällorna används för att beskriva vad som är gällande rätt på området. Eftersom de 

regleringar som rör covid-19 är nyinstiftade så innebär det att det huvudsakligen blir 

förarbetena till den ursprungliga lagen som trädde i kraft år 2014, samt de förarbeten som 

föregick lagförändringarna under 2020 som kommer att fungera som källor. Detta då de 

nya frågorna som uppkommit på grund av dessa nya förändringar inte har hunnit 

behandlas i så många publicerade rättsfall vid tidpunkten för uppsatsens författande. 

Då pandemin fortfarande pågår och det ständigt presenteras nya rapporter och åtgärder så 

kommer en del icketraditionella rättskällor i form av länkar till bland annat 

folkhälsomyndighetens faktasidor om sjukdomen att användas, för att läsaren ska få en 

förståelse för vilken fakta som har använts som grund. Anledningen till detta är 

huvudsakligen att situationen som har uppstått fortfarande är väldigt nyuppkommen samt 

pågående, vilket innebär att det inte har hunnits publiceras så mycket faktaunderlag 

rörande pandemin inom ramen för de traditionella rättskällor som normalt sett används.  

Som en utgångspunkt i uppsatsen kommer främst DS 2012:59 att användas då det är det 

förarbete som är det grundläggande arbetet som ligger bakom originallagstiftningen, men 

det kommer även att användas flera förarbeten till de uppdateringar som senare har gjorts 
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i lagen. Bland annat SOU 2018:66 Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid 

korttidsarbete och SOU 2019:10 Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband 

med korttidsarbete, vilka kommer att jämföras med proposition 2019/20:321 som 

regeringen lämnade över till riksdagen den 19 mars 2020 med anledning av covid-19.  

1.5 Disposition   

För att få ett gediget faktaunderlag för de analyserande och diskuterande kapitlen i slutet 

av uppsatsen så kommer det inledande kapitlet beröra hur rättsläget gällande hanteringen 

av permitteringar såg ut innan det att lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete trädde i 

kraft. I det nästföljande kapitlet så kommer det vidare att presenteras en bakgrund kring 

begreppet korttidsarbete, vad syftet med systemet är samt dess funktioner. Presentationen 

kommer att ske ur ett rättsligt perspektiv med huvudsakligt fokus på lagen om stöd vid 

korttidsarbete, för att sedan gå vidare med de utredningar och förändringar i lagen som 

genomförts före covid-19. I den nästkommande delen så kommer den under år 2020 

uppdaterade gällande rätten att beskrivas för att beskriva de förändringar som genomförts 

i samband med utbrottet av covid-19.  

Den följande delen av uppsatsens fokus ska ligga på att jämföra hur situationen såg ut 

innan de förändringar som genomfördes på grund av pandemin år 2020 jämfört med det 

rättsliga läge som uppstått efter att dessa förändringar trädde i kraft. Sista delen i 

uppsatsen kommer att analysera den information som har framkommit och vilken rättslig 

påverkan förändringarna leder till för de berörda parterna på såväl kort som lång sikt, 

samt om de syften och målsättningar som ligger bakom lagstiftningen kan anses ha en 

chans att uppfyllas med de tillämpliga lagar som numera är gällande rätt.  

2. Rättsläget innan lagen om stöd vid korttidsarbete 

2.1 Vad är permittering? 

Problemet rörande att arbetsgivare med kort varsel tvingats se sina intäkter minska 

kraftigt under tillfälliga perioder var inte en ny företeelse som uppkom i och med 

finanskrisen. Det är en naturlig del av affärslivet att det kan uppstå kortare perioder då 

det inte finns något behov av att bedriva sin verksamhet i samma utsträckning som när 

omsättningen är på den yttersta toppen och arbetsgivare har således genom alla tider haft 

ett intresse av att anpassa arbetskraften efter det aktuella behovet. Ett enkelt alternativ för 
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att lösa dessa situationer är naturligtvis att säga upp en del av arbetskraften men då 

arbetsgivare gärna vill ha kvar sin kompetens och kapacitet när behovet återigen ökar, så 

har permittering historiskt sett varit en metod som man har använt sig av för att lösa denna 

problematik.7 Begreppet har en viss språklig inspirationskälla i permission som ger en 

arbetstagare rätt att frånvara från vissa arbetspass utan att lönen för dagen påverkas under 

en rad speciella omständigheter såsom exempelvis en nära anhörigs begravning.8 

Permittering idag ska dock förstås som att en arbetstagare får lämna arbetsplatsen under 

en kortare period på grund av att arbetsgivaren för stunden inte har något arbete att 

erbjuda. Det finns ingen uttömmande lista rörande vilka omständigheter som kan aktivera 

möjligheten för en arbetsgivare att använda sig av permittering, men några exempel på 

vad som skulle kunna föranleda detta är att det rör sig om en tillfällig arbetsbrist eller 

driftstörning.9 

Det som särskiljer permitteringen från annan form av tjänstledighet eller arbetsbefrielse 

är att arbetstagaren med kort varsel är skyldig att återgå till arbetet, om så skulle behövas. 

Permitteringen som sådan kan dock vara upplagd på olika sätt. Det kan exempelvis röra 

sig om en förutbestämd period redan vid permitteringens påbörjan men det kan också 

vara en tillsvidarelösning utan stoppdatum. En annan lösning som är möjlig är att 

arbetsgivaren under en längre period väljer att kontinuerligt permittera arbetstagaren 

under några av arbetsveckans dagar.10  

Permitteringen som sådan har tidigare inte ansetts innefatta någon typ av formkrav, vilket 

innebär att arbetsgivaren inte behöver delge arbetstagaren om den stundande 

permitteringen via något skriftligt beslut.11 Denna avsaknad av formkrav har fått 

konsekvensen att det i flera fall kan uppstå en rättslig tvist kring huruvida arbetstagaren 

faktiskt är permitterad eller inte. I denna typ av tvister har AD bland annat kommit fram 

till att en arbetstagare har ansetts vara permitterad då det rått oklarheter rörande huruvida 

arbetsgivaren gett denne uppskov gällande att acceptera ett beslut om arbete på annan ort 

                                                           
7 Malmberg s 178 
8 Som en bro över mörka vatten s 5. 
9 Källström, Malmberg s 213. 
10 Malmberg, s 180. 
11 Lunning, Toijer, Lindblom, Anställningsskydd, kommentaren till 21 § Lag (1982:80) om 

anställningsskydd. 
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eller inte.12 Det har även tydliggjorts att det inte rör sig om en permittering när en 

arbetstagare inte kan utföra sina ordinarie arbetsuppgifter på grund av en blockad, även 

om denne inte blir erbjuden några andra arbetsuppgifter av arbetsgivaren.13 Detta är 

enbart två exempel på tvister som har nått upp till Arbetsdomstolen rörande tolkningen 

av vad som ska anses vara en permittering. Det faktum att denna typ av tvist uppstår pekar 

på att det som står i fokus är de faktiska omständigheterna, snarare än vad arbetsgivaren 

väljer att kalla den frånvaro som har uppstått. I inget av de nämnda fallen så hade 

arbetsgivaren för avsikt att permittera sina anställda men i det första fallet så talade ändå 

omständigheterna för att det var det som hade skett. 

2.2 Vem står för kostnaderna under en permittering? 

En av de centrala frågorna gällande villkoren för en permittering är den som rör hur man 

löser frågan gällande vem som ska stå för kostnaden då en permitteringssituation uppstår. 

Anledningen till att permitteringen blir aktuell är som tidigare fastställts att arbetsgivaren 

har ett mindre behov av arbetskraft än vanligt och därmed ligger det även i arbetsgivarens 

intresse att minska sina kostnader för arbetskraft. Detta vägs mot arbetstagarens intresse 

av att även under den period som denne är permitterad få någon form av ersättning. Om 

det inte skulle utgå någon form av ersättning under permitteringen så hade skillnaderna 

mellan att bli uppsagd och permitterad inte varit så tydliga för arbetstagaren, eftersom att 

denne varken arbetade eller fick betalt i båda fallen. Slutsatsen blir att det måste klargöras 

hur mycket lön som den permitterade ska erhålla under permitteringen, samt vem som 

ska stå för denna lön. 

Frågan om permitteringslönen och hur förutsättningarna för den ser ut, är en fråga vars 

svar har förändrats genom åren i takt med att arbetsrätten har utvecklats under 1900-talet. 

I det huvudavtal som tecknades år 1938 mellan LO och SAF, som anses vara ett startskott 

för det som kallas för den svenska modellen,14 så berördes vissa turordningsregler kring 

permittering men några bestämmelser om permitteringslön fanns inte med i detta avtal. 

Några sådana bestämmelser verkar överhuvudtaget inte ha existerat på arbetsmarknaden 

utan den permitterade var istället tvungen att ansöka om arbetslöshetskasseersättning för 

                                                           
12 AD 1976 nr 119. 
13 AD 2005 nr 116. 
14 Källström, Malmberg, Öman s 19. 
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att kunna försörja sig.15 Skillnaden mellan att vara permitterad och att vara uppsagd var 

för arbetstagaren på så sätt inte betydande ur alla perspektiv under denna tid, eftersom att 

man var betraktad som arbetslös i båda fallen sett till hur man skulle försörja sig. 

Utgångsprincipen var således att någon lön inte utgick vid permitteringen men detta var 

en inställning som med tiden förändrades. Ett första steg i denna förändring var när LO 

och SAF kom överens om en reglering som gjorde det möjligt för arbetstagare att erhålla 

permitteringslön under den karensperiod som krävdes innan en arbetstagare fick rätt till 

arbetslöshetsersättning, under förutsättning att detta maximalt skedde under tio dagar per 

år. På så sätt övergick kostnaden under denna karensperiod från att helt ha varit förlagd 

på arbetstagaren till att delvis täckas upp av arbetsgivaren, även om arbetstagaren 

fortfarande täckte upp för den mellanskillnad som uppstod mellan permitteringslönen och 

den ordinarie lönen.16 

Den stora förändringen trädde dock i kraft i samband med att den nya lagen om 

anställningsskydd stiftades under år 1974. I och med att skyddet mot godtyckliga 

uppsägningar blev starkare för arbetstagarna, samt att villkoren för lönen under 

uppsägningstiden stadgades i lag, så väcktes en farhåga att vissa arbetsgivare skulle 

försöka att utnyttja permitteringsreglerna för att komma billigare undan vid uppsägningar. 

För att motverka detta så infördes det en regel om att permitterade arbetstagare skulle ha 

rätt till samma ersättning som om de skulle ha arbetat ordinarie tid enligt sina 

anställningsavtal.17 Viktigt att notera i detta sammanhang är emellertid att denna nya 

bestämmelse enbart berör rätten till lön under permitteringen och att den därmed lämnar 

villkoren kring permitteringsrätten som sådan oberörd.18 En annan viktig detalj i 

sammanhanget är även att bestämmelsen i fråga, likt många andra bestämmelser i LAS, 

är dispositiv på ett sådant sätt att avvikelser kan avtalas genom kollektivavtal, i alla fall 

från och med att lagen uppdaterades år 1984.19 I den ursprungliga lagen så kunde 

bestämmelsen enbart anses vara dispositiv i den bemärkelsen att kollektivavtal kunde 

                                                           
15 Malmberg s 181. 
16 Malmberg s 181. 
17 LAS 21 §. 
18 Prop 1984/85:62 s 10. 
19 Prop 1984/85:62 s 13. 
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förändra metoden för att räkna ut permitteringslönen, så länge som denna lön inte sänktes 

under den nivå som följde av lagen.20 

I praktiken innebar detta nya system att arbetsgivaren utbetalade permitteringslön under 

de fem första arbetsdagarna, vilket fortfarande var den karensperiod som gällde i 

förhållande till arbetslöshetskassan. Under de nästföljande fem arbetsdagarna så erhöll 

den permitterade arbetstagaren ersättning från arbetslöshetskassan och det var efter dessa 

två veckor som den stora förändringen trädde i kraft. Efter den inledande 

tvåveckorsperioden innebar det nya reglementet att arbetsgivaren betalade ut full lön till 

den permitterade, vilket innebar att arbetsgivarens del av kostnaden för att permittera sina 

anställda ökade kraftigt i och med införandet av denna lag.21 

Denna nya ordning fick som konstaterats konsekvensen att arbetsgivarnas kostnader vid 

en permittering ökade kraftigt i jämförelse med hur det såg ut innan lagändringarna trädde 

i kraft år 1974. Med detta i åtanke så var det inte något överraskande att LO och SAF år 

1984 offentliggjorde att de hade kommit överens om ett nytt preliminärt 

permitteringslönesystem. Ett krav för att överenskommelsen skulle träda i kraft var dock 

att staten skulle gå in och stå för en del av kostnaderna vid permitteringar, vilket staten 

sedermera även gjorde.22 En av de centrala målsättningarna med denna nya 

överenskommelse var att de permitterade arbetstagarna skulle få full lön, samt att de även 

skulle stå till arbetsgivarens förfogande under den period som de var permitterade. Detta 

blev således slutet för arbetslöshetskassans inblandning under permitteringen, vilket 

också innebar att de permitterade inte heller längre var tvungna att söka nya tjänster för 

att ha rätt till ersättning.23  

Denna nya potentiella kostnad som uppstod i och med att arbetstagarna skulle erhålla full 

lön under permitteringen skulle täckas genom en ny permitteringslöneanordning, vars 

finansiering delades upp dels genom att de anslutna arbetsgivarna betalade in en fast 

avgift och dels genom statlig finansiering.24 Detta system tycktes fungera som det var 

tänkt under en period men systemet kom att förändras kraftigt efter en tid på grund av 

                                                           
20 Malmberg s 182. 
21 Edebalk, Wadensjö s 411. 
22 Edebalk, Wadensjö s 412. 
23 Prop 1984/85:62 s 6. 
24 Prop 1984/85:62 s 7. 
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vissa statliga reformer som var hänförliga till den ekonomiska krisen under början av 

1990-talet. För att sanera bland statens finanser efter denna kris så valde man från statligt 

håll att upphöra med finansieringen av permitteringslöneanordningen, vilket i praktiken 

innebär att arbetsgivaren från och med den 1 juli 1995, ensam står för kostnaderna vid en 

permittering.25 Det har påpekats att detta kan sägas ha eliminerat incitamenten för 

arbetsgivarna att överhuvudtaget tillgripa sig av permitteringar och att det finns en risk 

att arbetsgivare istället försöker lösa tillfälliga nedgångar i arbetskraftsbehovet på annat 

sätt.26 Detta förefaller sig vara en naturlig följd av att en arbetsgivares kostnader för varje 

anställd arbetstagare är oförändrade, oberoende om denne är permitterad eller inte. 

Som tidigare konstaterats så är 21 § LAS dispositiv, vilket följaktligen har lett till att LO 

och Svenskt Näringsliv genom en gemensam överenskommelse i kollektivavtal, har 

kommit fram till att det inte ska föreligga någon skyldighet för en arbetsgivare att betala 

ut någon permitteringslön till sina arbetstagare vid vissa fall. Detta blir fallet vid 

situationer då arbetstagaren har blivit permitterad på grund av sitt eget vållande, om det 

råder en olovlig konflikt inom LO:s område, om det inte finns något arbete att utföra på 

grund av en semesterstängning i samband med huvudsemestern eller om en offentlig 

myndighet genom ett beslut som inte gick att räkna med har förhindrat något arbete från 

att utföras.27 Även om dessa undantagsbestämmelser enbart återfinns i de berörda 

kollektivavtalen så har det i förarbetena till 1984 års förändringar i lagen, uttryckts att 

undantagen bör antas gälla även för arbetsgivare som inte är bundna av något 

kollektivavtal, utan har att direkt tillämpa lagen.28 Det kan tyckas märkligt att de 

arbetsgivare som inte har valt att delta i upprättandet av det kollektivavtal som avviker 

från de dispositiva reglerna i lagen, ändå ska ha rätt att använda sig av dessa avvikande 

regler. Att detta ska vara fallet motiveras dock med att det är arbetsmarknadens parter 

som uttryckligen har önskat att dessa regler ska lösas genom avtalsförhandlingar snarare 

än genom att stadgas i lagtext, och att denna önskan är en betydande orsak till att reglerna 

har undanhållits från lagtexten.29 Skulle en tvist kring en arbetsgivares rätt att använda 

                                                           
25 Malmberg s 183. 
26 Malmberg s 184. 
27 Källström, Malmberg s 214. 
28 Prop 1984/85:62 s 14. 
29 Prop 1984/85:62 41. 
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sig av dessa undantag uppstå, så skulle det förutom att hänvisa till nämnda förarbeten 

eventuellt även kunna hävdas att det rör sig om en form av sedvänja inom branschen. 

2.3 Vem kan bli permitterad när? 

Förutom att tydliggöra vem som ska stå för kostnaden vid en permittering så är den andra 

centrala frågan som behöver besvaras vilka arbetstagare som det överhuvudtaget är 

möjligt att permittera, samt i vilka situationer som detta är tillåtet. Den första frågan att 

besvara är således vilka arbetstagare som kan bli aktuella när en arbetsgivare känner ett 

behov av att minska sina arbetskostnader. Historiskt sett har detta avgjorts genom 

innehållen i respektive branschs kollektivavtal, där det exempelvis kan noteras att alla 

arbetstagare inom tjänstesektorn inte har ansetts behöva underställa sig någon 

permittering. Kollektivavtalen inom dessa områden har tolkats som att innebära en 

skyldighet för en arbetsgivare att betala ut lön, även vid situationer då denne inte har 

kunnat erbjuda en lika stor mängd arbete som anges i respektive anställningsavtal. 

Arbetsgivaren har således alltid ett tillgängligt alternativ i att skicka hem arbetstagare om 

det inte finns några arbetsuppgifter att utföra, men detta påverkar inte på något sätt 

arbetstagarens lön.30  

Om man gör en traditionell indelning av arbetstagarna i två olika grupper bestående av 

arbetare och tjänstemän, så går det följaktligen att konstatera att det synsätt som präglat 

permitteringsrätten behandlar dessa två grupper olika. För tjänstemän så föreligger det 

ingen egentlig permitteringsrätt medan denna rätt är betydligt mer vidsträckt gällande 

arbetare. En av de centrala anledningarna till detta är att Arbetsdomstolen vid en avsaknad 

av kollektivavtal som berör permitteringsrätten, har lagt stor vikt vid arbetstagarnas 

avlöningsform.31 De principer som växt fram i takt med arbetsdomstolens avgöranden 

kan kortfattat anses innebära att månadsavlönade som huvudregel inte är skyldiga att 

underkasta sig permittering, medan rätten att permittera är betydligt mer extensiv när det 

gäller timanställda eller veckoavlönade.32  

Då återstår att göra gällande i vilka situationer som en arbetsgivare har rätt att permittera 

en arbetstagare. Historiskt sett så har arbetsdomstolen gett uttryck för ett synsätt som kan 

                                                           
30 Prop 1984/85:62 s 33. 
31 Malmberg s 180. 
32 Prop 1984/85:62 s 33. 
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sägas ge arbetsgivaren fri rätt att permittera. Detta har blivit följden av arbetsgivaren har 

ansetts ha rätt att fritt avgöra om det finns något arbete eller inte, tillgängligt för den som 

är timanställd. Om det inte hade funnits något arbete tillgängligt under delar av den tänkta 

arbetstiden på grund av ett oförutsett avbrott så hade inte heller arbetsgivaren någon 

skyldighet att betala lön till den timanställde.33 Detta synsätt påverkades dock i samband 

med att lagstiftaren antog LAS år 1974, vilket utvecklades av arbetsdomstolen i AD 1978 

nr 65.34 

I denna dom så konstateras det att grunderna för permittering inte är berörda i det som 

slutligen blev lagtexten men att vissa uttalanden i förarbeten tyder på att lagstiftarens 

uppfattning var att permittering enbart får användas om objektivt godtagbara 

förutsättningar för detta råder. Att det är detta som gäller slår arbetsdomstolen fast och de 

påpekar även att det avgörande först och främst blir frågan rörande om det föreligger 

någon arbetsbrist.35 Domstolen anför vidare att det inte finns några regler i lagtexten 

gällande vad som kan vara en saklig grund för permittering, likt de regler som finns 

gällande saklig grund för uppsägning. Detta anses av domstolen betyda att skyddet för 

osakliga permitteringar som högst kan ligga på samma nivå som det skydd som förhindrar 

osakliga uppsägningar. De objektivt godtagbara förutsättningarna som måste vara 

gällande för att en permittering vid arbetsbrist ska bli aktuell är således att jämställa med 

de grunder som kan föranleda en uppsägning på grund av samma skäl. Via hänvisningar 

till propositionen som föregick LAS så anför domstolen vidare att det är arbetsgivaren 

som självständigt har att bedöma om det råder arbetsbrist eller inte, men att detta inte får 

användas som ett svepskäl för att säga upp någon om det har funnits andra faktorer som 

har legat bakom uppsägningen. Eftersom att samma synsätt ska gälla rörande en 

arbetsgivares sakliga grund för att permittera så fastslår domstolen att ett 

permitteringsbeslut enbart kan anses rättsstridigt om beslutet inte var orsakat av 

arbetsbrist, även om arbetsgivaren hävdar att det var det som låg bakom. I ett sådant fall 

så anses det inte föreligga en saklig grund för permittering.36  

                                                           
33 Schmidt s 330. 
34 AD 1978 nr 65 s 522. 
35 AD 1978 nr 65 s 522. 
36 AD 1978 nr 65 s 523. 
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Även om kravet på saklig grund genom arbetsbrist ska tolkas på samma sätt både vid 

permittering och uppsägning så är det värt att poängtera att det rör sig om två olika typer 

av åtgärder för att hantera en uppkommen arbetsbrist. En anledning till att ta upp detta är 

att det kan vara värt att notera att en permittering aldrig ska genomföras om det med alla 

omständigheter i beaktningstagande förefaller vara uppsägning som är den rimliga 

åtgärden. Detta har tydliggjorts både i praxis,37 samt i förarbeten.38 

2.4 Skillnaden mellan korttidsarbete och permittering 

I uppsatsen används begreppet korttidsarbete för att beskriva det system som togs fram i 

och med 2013 års lag, då det är det begrepp som konsekvent används inom lagtexten. Det 

ska dock nämnas att även begreppet korttidspermittering ibland har använts av vissa 

parter syftandes på samma åtgärd och att det även främst är detta begrepp som har använts 

i mediala sammanhang under våren 2020 då företeelsen har blivit aktualiserad. 39 Denna 

användning har fått konsekvensen att de två olika begreppen av gemene man har kunnat 

ha uppfattats som synonyma men så är inte fallet, då permittering som det tidigare i detta 

kapitel har redovisats, är ett rättsligt begrepp som existerade i lagtexten innan lagen om 

korttidsarbete var föreslagen. Begreppen kan dock anses vara närbesläktade.40  

I lag om anställningsskydd 21 § så stadgas det än idag att arbetstagare som har 

permitterats ska ha rätt till samma lön som den som hade utbetalats om de hade behållit 

sina arbetsuppgifter. Detta innebär en skillnad gentemot hur lönevillkoren hade sett ut om 

arbetsgivaren istället hade valt att använda sig av systemet för korttidsarbete, vilket 

kommer framgå senare vid presentationen av detta system. Det är dock värt att återigen 

poängtera att denna bestämmelse är semidispositiv, vilket har fått följden att det inom 

många kollektivavtal finns undantagsbestämmelser likt de som tidigare redovisats i 

föregående avsnitt, som avviker från denna skyldighet för arbetsgivarna att betala 

permitteringslön.41  

En av de mest grundläggande förutsättningarna för att permittering ska kunna användas 

har historiskt sett som tidigare visats, ansetts vara att den anställde som ska permitteras 

                                                           
37 AD 1976 nr 2 s 52. 
38 Prop. 1973:129 s 151. 
39 https://www.dn.se/ekonomi/narmare-2-miljoner-svenskar-omfattas-av-avtal-for-korttidspermittering/. 
40 DS 2012:59 s 100. 
41 Källström, Malmberg s 214. 
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har varit timanställd. Detta beror på att en anställning som endast har gällt timme för 

timme, är mer relevant för den typen av åtgärd som permitteringen innebär. Följaktligen 

har tjänstemän inte kunnat permitteras då de huvudsakligen är tillsvidareanställda.42 Detta 

är en tydlig skillnad i jämförelse med systemet för stöd vid korttidsarbete, eftersom att 

det inom detta nya system även går att minska arbetstiden för de anställda som är 

heltidsanställda och får ut en månadslön. 

Permitteringsinstitutet har som konstaterats en längre historia än begreppet korttidsarbete. 

Efter budgetsaneringen som genomfördes efter finanskrisen så har dock, vilket redan 

nämnts i uppsatsen, incitamenten för arbetsgivare att använda sig av åtgärden minskat. 

Detta har antagligen fört med sig att permitteringsrätten inte heller nyttjas lika frekvent 

som under tiden då det tidigare systemet, där staten täckte en del av kostnaden, fortfarande 

var gällande. Det innebär dock inte att permittering som företeelse försvann inom den 

svenska arbetsrätten, som tidigare fastslagits så existerar permittering fortfarande, vilket 

åtskillig praxis har tydliggjort.43 

För att sammanfatta går det att konstatera att begreppet permittering idag förstås som en 

möjlighet för arbetsgivaren att befria arbetstagaren från dennes närvaroskyldighet, om det 

på grund av en tillfällig omständighet uppstår en situation där arbetsgivaren inte har något 

arbete att erbjuda eller utföra. Det som gör permitteringen unik som företeelse är att 

arbetstagarens anställning inte avslutas i samband med detta och att de även är skyldiga 

att återgå till arbetet med kort varsel om den omständighet som ledde till att arbetsbristen 

uppstod, upphör att vara gällande. Förutom det faktum att permittering inte får användas 

när den rimliga åtgärden förefaller vara uppsägning, samt att permitteringen måste vara 

sakligt motiverad av de tillfälliga omständigheter som föranleder den, så är emellertid 

området och de frågor som kan uppstå inom det relativt rättsligt outrett.44 

En noterbar detalj som kan antas ligga till grund för att lagstiftaren har valt att arbeta fram 

systemet med korttidsarbete snarare än att försöka skapa samma möjligheter inom det 

redan existerande permitteringsinstitutet, skulle kunna vara att det av praxis har antagits 

att tillsvidareanställda inte ska behöva underställa sig permittering, vilket följer av att 

                                                           
42 Glavå, Hansson s 323. 
43 AD 1993 nr 31, AD 2005 nr 116, AD 2003 nr 19. 
44 Som en bro över mörka vatten s 5. 
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permittering huvudsakligen har ansetts vara en åtgärd som används vid timavlönade 

anställningar.45 Om en arbetsgivare inom de branscher där tillsvidareanställning är 

normen på grund av arbetsbrist däremot väljer att arbetsbefria sina heltidsanställda under 

en period, så bibehåller de anställda sin lön enligt anställningsavtalet, vilket innebär att 

det inte anses vara en regelrätt permittering.46 Arbetsgivarens rätt att arbetsbefria en 

arbetstagare som fortfarande erhåller full betalning följer nämligen av andra regler som 

man finner i dessa branschers kollektivavtal, där det historiskt sett har stadgats att 

arbetsgivaren är skyldig att betala full lön även om denne inte kan tillhandahålla något 

arbete.47 Detta har viss relevans under pandemin då de delar av näringslivet som har 

drabbats hårdast av den sociala distansen som befolkningen har uppmanats att delta i 

under pandemin främst drabbar servicenäringen, där det finns både tillsvidareanställda 

och visstidsanställda. Denna påverkan blir följden av att många av de tjänster som olika 

näringsidkare inom dessa branscher erbjuder är sådana tjänster som människor väljer bort 

när de ska hålla avstånd till varandra och träffa så få personer som möjligt utanför 

hushållet, vilket tydliggörs av att det är inom dessa branscher som flest arbetsgivare har 

ansökt om stöd vid korttidsarbete under pandemin.48  

Det kan således fastlås att det finns en del skillnader mellan begreppet permittering, som 

tidigare har använts inom lagtext samt kollektivavtal, och begreppet korttidsarbete om 

man jämför dessa, varav det senare är det begrepp som använts i lagtexten i samband med 

stiftandet av de lagar som aktualiserats vid utbrottet av covid-19. Regeringen har dock 

valt att använda sig av begreppet korttidspermittering när de på sin hemsida presenterade 

de förändringar som trädde i kraft under år 2020, även om det begrepp som sedan används 

i den rättsliga texten fortsatt är korttidsarbete.49 Här hade det varit önskvärt med lite 

konsekvens eftersom de två olika begreppen som fastslagits tidigare har haft två olika 

rättsliga betydelser, vilket följaktligen skulle kunna ha en förvirrande effekt för de 

arbetsgivare som vill använda sig av systemen. En skillnad är tillexempel att 

permitteringar som tidigare har fastställts har ansetts sakna formkrav,50 vilket inte är fallet 

                                                           
45 Glavå, Hansson s 323. 
46 Lunning, Toijer, Lindblom, Anställningsskydd, kommentaren till 21 § LAS. 
47 Prop. 1984/85:62 s 8 f. 
48 Prop. 2020/21:83 s 20. 
49 https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/ 
50 Lunning, Toijer, Lindblom, Anställningsskydd, kommentaren till 21 § LAS. 
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kring korttidsarbete då det ska lämnas in skriftliga ansökningar och upprättas avtal vid 

det förfarandet. Denna otydlighet skulle kunna få stora konsekvenser om arbetsgivare tror 

att även ansökan om stöd vid korttidsarbete saknar formkrav. När regeringen vid 

beredningen av lagförslaget ombads motivera varför permitteringsinstitutet och 

regelverket för korttidsarbete skulle hållas åtskilda, så var kravet på att stödet ska delas 

ut i enlighet med redan existerande avtal enligt lagen något som framhölls.51 Detta tyder 

på att den avsaknad av formkrav som gäller vid permittering är en skillnad som det vid 

lagens stiftande lades vikt vid. 

3. Korttidsarbete 

3.1 Bakgrund till lag (2013:948) om stöd korttidsarbete 

Den centrala författningstexten för regleringen av stödet vid korttidsarbete är lag om stöd 

vid korttidsarbete. Anledningen till att lagstiftaren tog beslutet att lägga fram detta 

regelverk i en helt egen lag, istället för att addera det till en redan existerande sådan var 

att det rör sig om ett förhållandevis komplicerat stödsystem där vissa av föreskrifterna 

inom systemet kräver formen av lag.52 Att då samla hela regelverket i en egen lag gör det 

enklare att få en överblick över regelverket och dess funktioner. Alternativet att istället 

använda sig av förordningar för vissa bestämmelser inom regelverket och lagtext för de 

bestämmelser som kräver detta, hade nog haft negativa konsekvenser på förutsebarheten 

då regelverket hade spritts ut i flera olika författningstexter. Denna lag trädde i kraft den 

första januari år 2014 och det främsta syftet med den var att stödja sysselsättningen samt 

minska arbetslösheten och då främst vid djupa lågkonjunkturer såsom exempelvis 

finanskrisen 2008.  

Finanskrisen 2008 kan sägas vara den händelse som ledde till att lagstiftarna i landet 

började utreda om ett statligt subventionerat system för stöd vid korttidsarbete skulle 

kunna fungera inom svensk arbetsrätt. Vid finanskrisen så fanns det flera olika typer av 

statligt subventionerade stödsystem vid korttidsarbete i de flesta av EU:s medlemsstater53 

och detta tycks ha inspirerat den svenska lagstiftaren till att påbörja arbetet med att ta 

fram en svensk motsvarighet. Den främsta orsaken till detta går att finna i det faktum att 

sysselsättningen minskade betydligt mindre i de länder som redan innan krisen hade ett 

                                                           
51 Prop 2013/14:1 s 340 f. 
52 Prop 2013/14:1 s 340. 
53 DS 2012:59 s 13. 
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system för stöd vid korttidsarbete på plats, i jämförelse med de stater där ett sådant system 

inte existerade.54  

Under finanskrisen så kan det dock noteras att många arbetsgivare använde sig av ett 

system som gick ut på att korta arbetstiden och därmed även minska lönen. Dessa åtgärder 

utfördes dock inom ramen för olika så kallade krisavtal som antogs på de berörda 

arbetsplatserna.55 Eftersom att det har påvisats att det är mindre risk för att systemen för 

korttidsarbete blir alldeles för omfattande om dessa regler utformas under normala 

ekonomiska förhållanden,56 så förefaller det vara en rimlig slutsats av lagstiftaren att 

systemet bör utformas i en lag som då redan är på plats vid en eventuell lågkonjunktur.  

3.2 Lagens ursprungliga funktion 

Vid stiftandet av lagen så använde lagstiftaren de olika sedan tidigare antagna svenska 

beredskapslagarna som förebild för den nya lagen om korttidsarbete. Eftersom att även 

lagen om korttidsarbete är aktuell vid en särskild typ av nationell kris så ansågs 

regleringarna i viss mån vara jämförbara. Detta innebär att vissa allmänna förutsättningar 

ska vara permanent tillämpliga i lagtexten, men att regeringen vid en uppfyllelse av dessa 

förutsättningar meddelar föreskrifter innehållandes mer detaljerade bestämmelser. 57 När 

väl dessa föreskrifter har meddelats av regeringen så är det upp till den enskilda 

arbetsgivaren att ansöka om att få ta del av stödet vid korttidsarbete. 

För att upprätthålla ett lättbegripligt system för hur stödet vid korttidsarbete ska användas 

så valde lagstiftaren att i lagtext begränsa stödet till tre olika nivåer.58 Hade det varit helt 

fritt för varje arbetsgivare att utifrån sin egen verksamhets behov sätta egna nivåer, så 

hade antagligen handläggningstiderna hos myndigheten som ska gå igenom alla 

ansökningar blivit mera ineffektiv. Att då istället välja att begränsa arbetstidsminskningen 

till tre olika nivåer förefaller vara en rimlig åtgärd utifrån det perspektiv att systemet 

endast tas i bruk vid krissituationer där behovet av snabba lösningar är önskvärt.  

De tre olika nivåerna som det rör sig om finner man i lag om stöd vid korttidsarbete 12 

13 §§, där det stadgas att minskningen i arbetstid kan var antingen 20, 40 eller 60 procent. 

                                                           
54 DS 2012:59 s 80. 
55 Prop 2013/14 1 s 33. 
56 DS 2012:59 s 83. 
57 Prop 2013/14 :1 s 341. 
58 DS 2012:59 s 18. 
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Vidare så presenteras även nivåerna för löneminskningen som gäller vid respektive nivå 

och denna ligger på 12, 16 eller 20 procent beroende på vilken av de tre nivåerna av 

arbetstidsminskning som är aktuell. Arbetstagarens del av kostnaden finns således befäst 

i lagtexten samt i de föreskrifter regeringen meddelar med stöd av lagen, medan de andra 

två parternas bidrag enbart finns i förarbetena. Det är upplagt på ett sådant sätt att de olika 

procentsatserna används för att meddela hur mycket det kostar för respektive part. Om 

arbetstidsminskningen är på 40 procent så står arbetstagaren enligt lagtexten för 16 av 

dessa procent eftersom det är den löneminskning som är stadgad ska vara gällande vid 

den nivån av arbetstidsminskning. De resterande 24 procenten delas efter detta upp mellan 

arbetsgivaren och staten, vilket vid en minskning i denna nivå innebär att staten står för 

13 procent av minskningen, varpå arbetsgivaren står för de kvarvarande 11 procenten. 

Vid den första nivån av arbetstidsminskning så fördelas kostnaderna genom att staten står 

för sju procent medan arbetsgivaren endast står för en procent, medan den tredje nivån 

innebär att staten och arbetsgivaren står för 20 procent vardera.59  

För att förtydliga så anser man att arbetsgivarna och staten står för kostnaderna, eftersom 

att de betalar för arbete som inte utförs eftersom att den delen av arbetstiden har 

reducerats. När arbetstagaren enbart jobbar 40 procent av sin tilltänka arbetstid men ändå 

har rätt till 80 procent av lönen så betalar således arbetsgivaren samt staten för 40 procents 

arbete utan att något arbete utförs. De står därmed för 40 procent av de 60 procenten av 

arbetstidsminsking medan den anställde står för de sista 20 då denne endast erhåller 80 

procent av sin ursprungliga lön. 

Den främsta anledningen till att arbetsgivaren vid den första nivån behöver ta en 

väsentligt mindre del av kostnaden, då denne bara står för en procent vid denna nivå, är 

att incitamenten ska vara tillräckligt starka för arbetsgivaren att välja korttidsarbete som 

lösning framför att säga upp sina anställda. Om inte kostnadsavlyftningen vid ett sådant 

första läge är tillräckligt stor, så har det framförts att det finns en risk för att arbetsgivaren 

väljer ett mera kostnadssparande alternativ, vilket tillexempel uppsägning i sådana fall 

skulle vara.60 För arbetstagaren är situationen motsatt då denne står för den största 

kostnadsökningen vid den första nivån, varpå de följande nivåerna innebär gradvis 
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minskande kostnadsökningar. Det går att tolka det som att arbetstagaren till stor del täcker 

upp för arbetsgivaren vid den första nivån för att skapa tillräckligt goda skäl för 

arbetsgivaren att nyttja systemet och att detta bör accepteras av arbetstagaren som i 

gengäld får behålla sin anställning. Ett annat skäl till att lönesänkningen är störst vid den 

första nivån är för att det tycks minska risken för överanvändning av systemet. 

Arbetstagarnas vilja att gå med på en sådan avsevärd löneminskning borde inte vara så 

stark om det inte uppfattas som en sista utväg för att behålla anställningen.61 Statens del 

av kostnaden är dock vid alla tre nivåer oförändrad procentuellt, då det rör sig om en 

ungefärlig tredjedel av kostnaden för arbetstidsminskningen vid respektive nivå. 

Värt att tillägga är att arbetstidminskningen inte har ansetts behöva gälla från månad till 

månad. Detta innebär att arbetsgivaren kan förlägga arbetstiden på det sätt denne önskar 

med det enda kravet att arbetstidsminskningen ska ligga på den avtalade nivån vid en 

sammanslagning av hela den perioden som avtalats för korttidsarbetet.62  

Den myndighet som har att avgöra om en arbetsgivare uppfyller förutsättningarna för att 

få ta del av stödet vid korttidsarbete, har angetts vara Tillväxtverket numera, vilket följer 

av lagtexten.63 Detta gäller dock bara för det nyinstiftade stödet som togs fram år 2020. I 

propositionen som förekom lagens stiftande så anfördes det att Skatteverket skulle vara 

den myndighet som tilldelades ansvaret för att följa upp lagens tillämpning, vilket också 

var det som stadgades i den ursprungliga lagen och även fortfarande gäller för den 

ursprungliga typen av stöd vid en synnerligen djup lågkonjunktur.64 Anledningen till att 

även Tillväxtverket blev inblandat i tillämpningen av lagen var att det efter att det gjorts 

utredningar kring hur systemet skulle effektiviseras föreslogs att det skulle tillkomma ett 

moment, som innebar att Tillväxtverket skulle ha att pröva om förutsättningarna för vissa 

fall av stöd är uppfyllda.65 

3.3 Potentiellt negativa effekter vid stöd vid korttidsarbete 

Att utforma ett system som innehåller statliga stöd är förenat med vissa risker sett ur ett 

effektivitetsperspektiv, vilket har lett till att hela beredningen av detta system har 
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63 Lagen om korttidsarbete 5 a §. 
64 Prop 2013/14:1 s 374. 
65 SOU 2018:66 s 12. 



VT 2021 
André Richter 

Uppsala Universitet 
Juridiska fakulteten 

 

  23 
 

genomsyrats av att försöka se till att riskerna för negativa effekter minimeras.66 Detta är 

något som poängterats i såväl den ursprungliga propositionen,67 samt i de delbetänkanden 

som föranledde de förändringar som lagen har genomgått.68 För att få en bättre helhetsbild 

av vilka dessa potentiella negativa effekter skulle kunna vara så kommer dessa att 

presenteras i de följande styckena. 

3.3.1 Försämrad lönebildning 

Lönebildningen i samhället omfattar inte enbart den faktiska lönen som varje arbetstagare 

får ta del av, utan är ett vidare begrepp som även innehåller exempelvis 

samhällsekonomiska såväl som finanspolitiska faktorer.69 Därav förefaller det vara icke 

önskvärt att lönebildningen påverkas negativt på grund av att ett system för stöd vid 

korttidsarbete införs. Att detta skulle kunna bli en konsekvens som medföljde ett 

införande av systemet var dock en farhåga som väcktes av bland annat flertalet 

remissinstanser i förarbetena till lagen.70  

Eftersom att en del av det som ingår i begreppet är det samhällsekonomiska läget så råder 

det inget tvivel om att en ökad jämviktsarbetslöshet71 skulle ha negativa effekter för 

lönebildningen. Att just jämviktsarbetslösheten skulle kunna öka är en potentiell risk som 

framfördes när systemet var under utredning.72 Anledningen till detta är att ett införande 

av stöd vid korttidsarbete skulle innebära att risken att bli av med sin anställning blir 

lägre, medan chansen för de utan anställning att få en sådan inte ökar. Det skapar således 

en ojämnställd situation mellan dessa två grupper då de redan anställdas ställning stärks 

gentemot de som saknar anställning. Detta antas i sin tur kunna leda till att det blir en 

ökad press på arbetsgivaren att höja lönerna eftersom att ställningen hos arbetstagarna är 

så stark. Om denna löneökning då ligger på en annan nivå än vad inflationen rättfärdigar, 

så skulle det kunna innebära att jämviktsarbetslösheten ökar.  

                                                           
66 DS 2012:59 s 13. 
67 Prop. 2013/14:1 s 342. 
68 SOU 2018:66 s 9. 
69 https://www.unionen.se/rad-och-stod/lonebildning-en-lang-process-som-bestammer-lonerna. 
70 Prop. 2013/14:1 s 342. 
71 Jämviktsarbetslöshet är den nivå på arbetslöshet som skulle råda vid konjunkturell balans i Sverige och 

i omvärlden. Se https://www.konj.se/ordlista/ordforklaringar/2021-04-28-jamviktsarbetsloshet-.html. 
72 DS 2012:59 s 60. 
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Det som antas vara avgörande för hur stor effekten på lönebildningen kan komma att bli, 

är hur ofta som arbetsmarknadens parter räknar med att man kommer att behöva använda 

sig av systemet för stöd vid korttidsarbete.73 Eftersom att lagstiftaren i den slutliga 

lagtexten tydliggjorde att det enbart var vid synnerligen djupa lågkonjunkturer som ett 

aktiverande av stödet skulle bli aktuellt, så är nog förhoppningen att arbetsmarknadens 

parter inte ska räkna med att systemet kommer användas så frekvent för att därmed hålla 

nere effekten på lönebildningen. Huruvida den senare uppdateringen som trädde i kraft i 

januari 2020 kommer att förändra detta har inte riktigt klarlagts ännu men det kan nog 

finnas en risk för det. Detta beror på att förändringarna ökade tillämpningsområdet för 

när företag kan ansöka om stöd vid korttidsarbete, vilket rimligen borde innebära att 

arbetsmarknadens parter i fortsättningen räknar med en ökad och mer frekvent 

användning av systemet. 

3.3.2 Undanträngningseffekter 

En annan negativ effekt som har påtalats som en eventuell konsekvens av ett införande 

av ett system innehållandes ett statligt stöd vid korttidsarbete är de så kallade 

undanträngningseffekterna.74 Undanträngningseffekter är det som uppstår när mängder 

av kvalificerade anställda stannar kvar i lågproduktiva företag och på så sätt förhindrar 

växande arbetsgivare från att anställa den personal som behövs för att kunna öka sin 

produktivitet.75 

Om dessa effekter blir en realitet så anses det leda till att samhällsekonomiskt önskvärda 

strukturomvandlingar fördröjs,76 vilket innebär att det innan stödet aktiveras är något som 

måste tas i beaktning. I 5 § korttidsarbeteslagen så finns det emellertid redan en skrivelse 

om att föreskrifter om att stöd vid korttidsarbete inte får lämnas om det föreligger en risk 

för att stödet i beaktansvärd omfattning skulle hindra en samhällsekonomiskt önskvärd 

strukturomvandling. På så sätt går det att hävda att lagstiftaren har formulerat lagtexten 

på ett sådant sätt att risken för undanträngningseffekter är obefintlig, eftersom att stödet 

inte får aktiveras om det bedöms leda till nämnda effekt.  
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3.3.3 Dödviktseffekter  

Även om det inte fanns något system för stöd vid korttidsarbete på plats under 

finanskrisen som rådde under andra halvan 2000-talet så använde sig ändå ett antal 

europeiska stater av verktyget eftersom att de hade en sådan lagstiftning att luta sig emot. 

Dessa åtgärder hade till stor del en positiv påverkan på situationen men efter att det gjorts 

ett antal utredningar rörande vilka effekter som dessa stöd fick, så har det även 

framkommit att en konsekvens av dessa stöd blev betydande dödviktseffekter.77 Så 

kallade dödviktseffekter är det som uppstår när stöd betalas ut till arbetsgivare som hade 

valt att behålla sina anställda även om de inte hade fått ta del av stödet. Det i sin tur 

innebär en ineffektiv användning av skattemedel, vilket är något som man vill undvika.78 

Förutom bristen i att skattemedel används på ett ineffektivt sätt så hämmar även 

dödviktseffekterna den mätbara positiva effekten på användningen av systemet som 

helhet. Detta följer av att stödet i sig inte bidrar till att bevara några arbetstillfällen 

eftersom att dessa arbetstillfällen inte hade upphört även om stödet inte hade delats ut.79 

3.3.4 Eventuellt otillåtet statligt stöd? 

Eftersom att stödet vid korttidsarbete innebär att staten delar ut ekonomiska medel till 

privata juridiska personer så är det att betrakta som ett statligt stöd. För att sådana statliga 

stöd ska vara tillåtna så krävs det att de är förenliga med de regler som satts upp kring 

dessa frågor inom ramen för den europeiska unionens regelverk. Detta följer av att 

Sverige genom sin anslutning till EU förbundit sig att tillämpa unionsrätten.80 Skulle det 

framkomma att det nya systemet inte var förenligt med den gällande unionsrätten så skulle 

detta vara en uppenbar negativ effekt av stödet eftersom att Sverige i så fall skulle kunna 

straffas för att inte följa unionens regelverk. Därför är det viktigt att fastställa att ett sådant 

system som har antagits inte på något sätt går att tolka som ett sådant statligt stöd som 

enligt unionsrätten är otillåtet. För att ett stöd ska vara oförenligt med den inre marknaden 

så krävs det att stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen samt att denna 

snedvridning påverkar handeln mellan medlemsstaterna.81 

                                                           
77 DS 2012:59 s 13. 
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Eftersom att flera andra medlemsstater har ett system för stöd vid korttidsarbete, vilket 

till och med var en av inspirationskällorna till det svenska systemet, så är det mycket som 

talar för att denna typ av stöd inte skulle vara att anse som ett otillåtet sådant. Det har 

dock konstaterats att enbart det faktum att andra medlemsländer agerar på ett visst 

tillvägagångssätt, inte i sig kan motivera att agerandet är förenligt med unionsrätten.82 För 

att säkerställa att inget stöd som är oförenligt med unionsrätten betalas ut, så råder det 

enligt fördraget om den europeiska unionens funktionssätt en anmälningsskyldighet som 

är förenad med ett genomförandeförbud. Både anmälningsskyldigheten och 

genomförandeförbudet blir aktuellt i varje situation som är att likställa med ett beviljande 

av statligt stöd. Om EU-kommissionen skulle finna att stödet inte var förenligt med den 

inre marknaden så kommer kommissionen att besluta om att den aktuella staten måste 

upphäva eller ändra sina stödåtgärder.83 

Eftersom systemet med stöd vid korttidsarbete är en företeelse som existerar i flera andra 

medlemsstater av den europeiska unionen så har kommissionen vid tidigare tillfällen fått 

tillfällen att uttala sig om huruvida de anser att denna typ av ekonomiskt stöd är en 

otillåten form av statligt stöd eller inte. Det som har framkommit vid dessa ärenden är att 

stödåtgärder inte utgör ett statligt stöd såtillvida att åtgärderna inte har som mål att gynna 

vissa företag eller viss produktion. Skulle det emellertid röra sig om ett selektivt gynnande 

på grund av tillexempel godtyckliga bedömningar vid beslutandet om vilka som ska få ta 

del av stödet, eller om stödet bara är tillgängligt för företag som är verksamma inom vissa 

branscher, vissa geografiska områden eller kräver en viss företagsstorlek, så kan det röra 

sig om ett statligt stöd.84 

Det är just frågan om huruvida systemet för stöd vid korttidsarbete är att anse som ett 

selektivt sådant, som är den kritiska punkten rörande hur systemet för stöd vid 

korttidsarbete ska klassificeras. Om en åtgärd gynnar alla företag i ett land så anses inte 

stödet vara selektivt, men då ett antal arbetsgivare borttas från möjligheten att ansöka om 

stöd så är det inte helt klart om det går att se det svenska systemet som ett sådant. Detta 

tycks vara gällande även när de arbetsgivare som fråntas möjligheten att ansöka om stödet 
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undantas från denna möjlighet, enbart på grund av att de är finansierade med offentliga 

medel.85  

Detta faktum tillsammans med de bestämmelser som stadgar att den myndighet som 

beslutar om stöd har en möjlighet att avslå ansökan om det ansökande företagets 

omsättningsnedgång inte har varit tillräckligt hög, är två orsaker till att bedömningen 

rörande om systemet är selektivt eller inte är något oklar. Möjligheten att avslå sådana 

ansökningar är även beroende av att den sökande arbetsgivaren inte har något 

kollektivavtal och det skulle också kunna bidra till att systemet anses vara selektivt.86 De 

redovisade oklarheterna gällande huruvida kriteriet kring selektiviteten kan anses vara 

uppfyllt eller inte, förde med sig att man vid beredningen av lagen föreslog att en anmälan 

till EU-kommissionen borde göras innan en lag om stöd vid korttidsarbete trädde i kraft. 

Det går nämligen inte att utesluta att det skulle röra sig om ett sådant statligt stöd som 

faller under anmälningsplikten. I slutändan så finns det dock goda skäl att anta att 

systemet accepteras. En stark anledning till detta är att kommissionen i de fall där de har 

haft att hantera liknande frågor generellt har uttalat sig positivt om korttidsarbete som ett 

sätt att möta ekonomiska svårigheter i medlemsstaterna. Däremot har de poängterat att 

detta kan kräva viss koordinering för att undvika negativa effekter mellan 

medlemsstaterna.87 Det som skulle kunna framkomma efter en anmälan till 

kommissionen bör således inte vara några underkännanden av hela systemet, utan snarare 

begränsas till mindre koordineringsåtgärder. 

3.4 När är korttidsarbete aktuellt? 

Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie arbetstiden, eller där 

partiell arbetsbefrielse införs med stöd av ett centralt kollektivavtal eller annat avtal 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta sker under en begränsad period och lönen är 

lägre än den ordinarie lönen. I korthet kan det beskrivas som att både arbetstid och lön 

under en bestämd period sänks.88  Stöd vid korttidsarbete fungerar på ett sådant sätt att 

staten går in och ger en arbetsgivare ekonomiskt stöd när denne drabbats av tillfälliga 

ekonomiska problem på grund av att något oväntat inträffar. Syftet är att bevara 

                                                           
85 DS 2012:59 s 251 f. 
86 DS 2012:59 s 252. 
87 DS 2012:59 s 253. 
88 4 § p 3 Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. 



VT 2021 
André Richter 

Uppsala Universitet 
Juridiska fakulteten 

 

  28 
 

arbetstillfällen vid företag som handskas med fallande efterfrågan på grund av en 

synnerligen djup lågkonjunktur.89  Vid en sådan djup lågkonjunktur kan då en tillämpning 

av korttidsarbetesreglerna vara ett alternativ till att säga upp sina medarbetare.90  Idag 

finns det två alternativa sätt att få ta del av detta stöd och bestämmelserna som reglerar 

detta finner man i 5 § korttidsarbeteslagen samt 5 a § korttidsarbeteselagen. Den ena av 

dessa reglerar stödet vid en synnerligen djup lågkonjunktur medan den andra reglerar stöd 

via ansökan till Tillväxtverket, när en sådan synnerligen djup lågkonjunktur inte är 

förestående. 

Vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att ett godkännande av en ansökan 

om stöd ska ske förkunnas därmed delvis i 5 a § korttidsarbeteslagen. Eftersom att denna 

möjlighet till stöd är ett tillägg som tillkom i samband med förändringarna som 

genomfördes under år 2020 så kommer regleringen presenteras mer utförligt i det kapitel 

som rör just dessa förändringar. Det kan dock ändå sägas några ord om förutsättningarna 

redan här. För att få ta del av stödet via denna nytillkomna paragraf så krävs det att 

arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, de ekonomiska 

svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll, de 

ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas, och att 

arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för 

arbetskraft. Dessa andra åtgärder kan inte antas inkludera att varsla sina 

tillsvidareanställda om uppsägning, även om det uppenbarligen är en åtgärd som minskar 

kostnader för arbetskraft. Anledningen till detta är att ett av de huvudsakliga syftena med 

lagen är att bevara arbetstillfällen och då hade det varit inkompatibelt med ändamålet att 

kräva av arbetsgivarna att säga upp sina anställda. Att avsluta tillfälliga anställningar eller 

att avbryta konsultuppdrag, kan däremot anses vara en sådan åtgärd som arbetsgivaren 

förväntas använda sig av innan stöd blir aktuellt.91  

I 5 § korttidsarbeteslagen så stadgas det att en förutsättning för att lagen och dess 

bestämmelser ska aktiveras, är att landet står inför en synnerligen djup lågkonjunktur. 

Denna formulering leder till att ett förtydligande kring vad som anses vara en sådan 

synnerligen djup lågkonjunktur bör göras och för att hitta ett sådant förtydligande vänder 
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man sig med fördel till de ursprungliga förarbetena till lagen. Där finner man en 

rådgivande skrivelse som anför att det som ska anses vara avgörande för huruvida en 

lågkonjunktur av det slag som krävs för att aktivera lagen bör bestämmas med 

konjunkturinstitutets konjunkturbarometer som grund. Det värde som föreslås vara en 

gräns för när lagen ska bli aktuell på denna barometerindikator är när värdet understiger 

80.92  

För att sätta ett perspektiv på vad detta värde innebär så kan det poängteras att 

medelvärdet för barometerindikatorn under den tid den har använts ligger på 100. Alla 

värden som understiger 100 innebär således att ekonomin i varierande grad är svagare än 

normalt. Under den senaste finanskrisen som ägde rum under andra häften av 00-talet så 

var värdet så lågt som 71 när det var som lägst.93  Följaktligen innebär ett gränsvärde på 

80 att en aktivering av bestämmelserna hade skett vid den senaste finanskrisen, men detta 

är också det enda tillfället då värdet har understigit 80 under den tid som indikatorn har 

existerat. Det kan således konstateras att det är förhållandevis ovanligt att denna indikator 

skulle befinna sig på ett så lågt värde att en aktivering av bestämmelserna blir aktuell. När 

värdet befinner sig under 80 så är tanken att konjunkturinstitutet ska göra en bedömning 

av om förutsättningarna för korttidsarbete är uppfyllda, för att därefter meddela 

regeringen detta inom tre veckor.94  Vad som kan vara värt att notera är att det även om 

konjunkturinstitutets barometer ska vara vägledande, är regeringen som självständigt har 

att avgöra om förutsättningarna för stöd är uppfyllda. Det gör att till exempel 

konjunkturinstitutet inte behöver dela regeringens uppfattning av behov av stöd och 

därmed anta föreskrifterna.95  

Den första förutsättningen som anses vara ett krav för att stödet vid korttidsarbete ska bli 

aktuellt är således att landet befinner sig i eller är på väg in i en synnerligen djup 

lågkonjunktur. Det finns dock en andra förutsättning som även den nämns i propositionen 

till det slutliga lagförslaget och det är att stödet inte ska hindra en samhällsekonomiskt 

önskvärd strukturomvandling.96  Detta leder till att ett klargörande kring vad lagstiftaren 

syftar på genom användningen av detta begrepp bör presenteras. I en allt mer digitaliserad 
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95 SOU 2018:66 s 26 f. 
96 Prop 2013/14:1 s 342. 
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värld där fysiska butiker som inte omvandlar sitt erbjudande till att innefatta en större del 

av distanshandel, i stor omfattning redovisar sämre ekonomiska resultat,97 så kan det 

eventuellt anses vara att hindra en sådan önskvärd omvandling om staten går in och 

förlänger livstiden för dessa verksamheter som ändå inte hade överlevt under en längre 

period även utan lågkonjunktur.  

Eftersom ett av syftena med en lag är att den ska vara förutsebar för de som ska tillämpa 

den, så sägs det inget om situationer likt den jag beskrev här ovan i förarbetena. Det blir 

väldigt spekulativt att begränsa vissa typer av verksamheter från stöd uteslutande på 

grund av att de är verksamma inom en bransch som är på nedgång. Då det inte står något 

om att inkludera den typen av bredare perspektiv på vilka verksamheter som ska få stöd 

i förarbetena, så tolkas detta som att det inte ska föreligga hinder för stöd enbart på grund 

av dessa skäl. Det som emellertid påtalas i förarbetena är att stödet vid korttidsarbete kan 

bidra till att arbetstagare stannar i lågproduktiva företag och att konsekvensen av detta 

blir att högproduktiva företag förhindras från att växa på grund av brist på kompetent 

personal, eftersom att denna personal är kvar hos de lågproduktiva företagen. Om företag 

som i ett längre perspektiv skulle få det svårt att bidra till den ekonomiska 

produktionskapaciteten klarar sig en längre tid på grund av stödet vid korttidsarbete, så 

kan det anses vara en sådan fördröjning av en sådan samhällsekonomisk önskvärd 

strukturomvandling som nämns i förarbetena. Det avgörande för hur detta villkor ska 

tillämpas tycks vara att bedöma när detta anses ske i en beaktansvärd omfattning.98  

Någon ytterligare specificering kring vad som ska anses vara en sådan beaktansvärd 

omfattning finner man dock inte i förarbetena, vilket innebär att det blir upp till regeringen 

att bedöma detta när de ställs inför en situation där en aktivering av systemet för stöd vid 

korttidsarbete blir aktuellt. Att denna skrivelse ger utrymme för skönsmässiga 

bedömningar när regeringen ska besluta i ämnet är något som har noterats och accepterats 

i förarbetena till lagen.99  

3.5 Vilka arbetsgivare kan använda sig av korttidsarbete? 

För att få använda sig av systemet med korttidsarbete så är huvudregeln att två 

förutsättningar måste uppfyllas då det krävs att man är arbetsgivare samt är en juridisk 
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person. Dock görs det ett undantag om en fysisk person bedriver näringsverksamhet enligt 

de definitioner av sådan verksamhet som man finner i inkomstskattelagen.100  Detta leder 

till att de heltidsanställda med månadslön inom servicenäringen som tidigare inte ansågs 

behöva undanställa sig permittering, istället mestadels träffas av dessa regler för 

korttidsarbete så länge som de uppfyller de övriga förutsättningar som krävs. 

Det finns dock vissa undantag från denna huvudregel och det tydligaste exemplet på detta 

är att offentliga arbetsgivare i normalfallet undantas från lagens tillämpningsområde. 

Eftersom att det arbetsgivarna tar del av vid tillämpningen av systemet är att betrakta som 

en statlig subvention har det ansetts vara olämpligt att verksamheter som redan finansieras 

via offentliga medel ska få sina kostnader subventionerade.101 Att verksamheter som 

finansieras via offentliga medel ska lämnas utanför lagens tillämpningsområde leder även 

till att vissa arbetsgivare som är fristående juridiska personer men som tillhandahåller 

statligt finansierade tjänster inte heller har rätt till stöd. Ett exempel på detta är privata 

vårdgivare som erhåller finansiering av det allmänna. Dock måste finansieringen minst 

till hälften bestå av medel från det allmänna för att verksamheten ska ingå i undantaget 

och därmed anses vara huvudsakligen finansierad av offentliga medel.102    

Enbart det faktum att en verksamhet drivs av det offentliga behöver dock inte 

diskvalificera verksamheten från möjligheterna att få stöd, vid en eventuell tillfällig brist 

på efterfrågan av verksamhetens tjänster. I förarbetena så hänvisas till det inom lagtext 

tidigare nämnda begreppet offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet. Om en 

statligt driven verksamhet anses falla inom detta begrepp så bör det antas att de har rätt 

till stöd i likhet med andra privata affärsverksamheter. Det centrala för att avgöra 

huruvida verksamheten är att betrakta som en sådan som kan få stöd beror på om 

verksamheten är finansierad av anslag eller skattemedel.103  Är den inte finansierad på 

något av dessa nämnda sätt, så bör verksamheten jämställas med privat affärsverksamhet 

och därmed har arbetsgivaren rätt att ansöka om samma stöd som privata aktörer. 

En annan förutsättning som måste vara förestående för att en arbetsgivare ska få ta del av 

subventionen vid korttidsarbete är att arbetsgivaren inte ska befinna sig i en situation där 
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denne är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning, vara föremål för 

företagsrekonstruktion eller vara på obestånd.104  Detta kan tyckas vara naturligt eftersom 

syftet med lagen inte är att erbjuda någon form av livlina för verksamheter vars framtid 

var ekonomiskt tveksam redan innan lågkonjunkturen slog till. Ett ytterligare exempel på 

att verksamheter som befinner sig i ekonomiskt trångmål före tidpunkten för 

lågkonjunkturens påbörjan inte kan räkna med något stöd, finner man i förarbetena där 

det föreslås att verksamheter med skatteskulder ska undantas från rätten till 

subventionering. Något inte heller arbetsgivare som har belagts med näringsförbud anses 

ha rätt till.105 Sammanfattningsvis kan man konstatera att de arbetsgivare som 

huvudsakligen faller innanför tillämpningsområdet och därmed kan nyttja 

bestämmelserna om korttidsarbete, är arbetsgivare som inte finansieras via statliga medel 

och inte heller befinner sig i en ekonomiskt kritisk situation innan den synnerligen djupa 

lågkonjunkturen slår till. En annan avgörande förutsättning som måste vara uppfylld för 

att en arbetsgivare ska få använda sig av korttidsarbete är att detta måste avtalas med de 

berörda arbetstagarna, antingen genom ett lokalt kollektivavtal eller ett annat avtal om 

inget kollektivavtal existerar på arbetsplatsen.106  

3.6 Vilka arbetstagare får ta del av stödet? 

För att vara en av de arbetstagare som har möjligheten att via en överenskommelse gå ner 

i arbetstid samt lön, som ett alternativ för att minimera risken att behöva bli uppsagda så 

krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda. De tydligast formulerade av dessa 

förutsättningar finner man i 11 § lagen om stöd vid korttidsarbete (2013:948). En av de 

mest centrala förutsättningarna för att stöd ska bli aktuellt är att den anställde ska ha varit 

anställd före det att korttidsarbetet påbörjades.107  I lagtexten har detta kodifierats på så 

sätt att det stadgas att preliminärt stöd endast får lämnas till de arbetstagare som har varit 

anställda under hela eller en del av den så kallade jämförelsemånaden, samt att 

anställningen under denna månad minst ska ha samma sysselsättningsgrad som under den 

månad som stödet har sökts för. Vad som betecknas som jämförelsemånaden är den 

månad som infaller tre månader innan den månad som stödet ska sökas för, vilket följer 

av 4 § lagen om stöd vid korttidsarbete. Sammantaget innebär detta att en arbetstagare 
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måste ha varit anställd i tre månader vid tiden för det att ansökan om korttidsarbete 

genomförs, om denne ska omfattas av stödet. 

En intressant detalj som följer av ordalydelsen i paragrafen är dock att 

sysselsättningsgraden måste vara densamma som vid jämförelsemånaden för att 

arbetstagaren ska omfattas av det utbetalda stödet. Detta verkar även vara den uppfattning 

som presenteras i de förarbeten som föregick lagstiftningen, där det också framförs att 

arbetstagarens sysselsättningsgrad inte får ha ökats. Motiveringen till detta är att en 

arbetsgivare och en arbetstagare skulle kunna komma överens om att öka 

sysselsättningsgraden utan att öka lönen, för att på så sätt se till att det statliga stödet 

täckte en större del av lönen. För att motverka denna typ av manipulation av systemet så 

har bestämmelsen formulerats på det sättet att inget stöd betalas ut om 

sysselsättningsgraden har ökat.108  En konsekvens av detta blir dock även att de 

arbetstagare som har fått ökad sysselsättning av naturliga anledningar inte heller kan få 

ta del av stödet om en plötslig och negativ konjunkturförändring skulle leda till att ett 

sådant behov uppstod. Huruvida detta är en önskvärd utveckling går det att ifrågasätta då 

det eventuellt hade varit mera rimligt om dessa arbetstagare åtminstone hade kunnat få 

det stöd de hade fått för den sysselsättningsgrad som gällde vid jämförelsemånaden, då 

de trots allt uppfyllde kravet på att vara anställda vid jämförelsemånaden. 

Vidare så stadgas det i 4 § lagen om stöd vid korttidsarbete att inget stöd ska utgå till de 

arbetstagare som arbetsgivaren inte är skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under de 

månader som man har ansökt om stöd under. Konsekvensen av detta blir att arbetstagare 

som tillexempel är på föräldraledighet inte omfattas av något stöd, vilket förefaller logiskt 

eftersom att de under denna ledighet ändå inte innebär någon kostnad för staten. 

Grundtanken med instiftandet av hela detta system är att minska arbetsgivarnas kostnader 

under ekonomiskt pressade situationer och då är en rimlig följd av detta att arbetstagare 

som under den aktuella stödperioden inte utgör någon kostnad för arbetsgivaren undantas 

från stödet. 

En annan grupp inom arbetskraften som faller ut ur systemets tillämplighet på grund av 

detta krav är de arbetare som är godkända för F-skatt.109  Även om det idag är vanligt att 
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många arbetar för ett företag och sedan fakturerar detta via sitt eget företag så rör det sig 

inte om ett förhållande mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Självständiga juridiska 

personer kan aldrig betraktas som arbetstagare i dessa scenarion, utan de är enbart att 

betrakta som uppdragstagare.110 Detta kan uppenbarligen innebära problem för de 

konsulter som arbetar med någon enstaka uppdragsgivare där situationen i mångt och 

mycket, utifrån sett liknar den som råder under ett traditionellt anställningsförhållande, 

utan att den arbetande parten får ta del av de förmåner och den trygghet som kommer med 

att ha en fast anställning. En minskning av dennes arbetstid innebär i de fallen enbart att 

arbetsgivaren betalar för den arbetade tiden, men det finns inget korttidsarbetesstöd att få 

för den förlorade ersättningen som drabbar den arbetande.  

Genom att ha ett tydligt krav på att de berörda arbetstagarna ska omfattas av 

arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) så innebär det att det dras en 

tydlig gräns mellan vilka arbetstagare som ska vara aktuella för stöd, vilket är något som 

lagstiftarna har funnit eftersträvansvärt. Framförallt i de situationer när det kan röra sig 

om globala verksamheter med arbetstagare verksamma i en rad olika stater. Då har det 

ansetts önskvärt med en referens till en tydlig gränsdragning mellan svensk rätt och 

system i andra länder.111   

Den sista gruppen av arbetstagare som inte omfattas av ett potentiellt stöd är de som tillhör 

arbetsgivarens familj, vilket även det följer av 11 § korttidsarbeteslagen. Följaktligen kan 

det uppstå problem inom vissa företag där familjemedlemmar jobbar tillsammans, då de 

inte kan nyttja systemet med arbetstidsminsking och få ersättning för det. Anledningen 

till att lagstiftaren har valt att formulera bestämmelserna på detta sätt är främst att det 

anses motverka risken för missbruk av systemet för stödet vid korttidsarbete. Att det i 

vissa fall kan röra sig om helt legitima fall som i och med denna bestämmelse inte kan 

använda sig av systemet är något som har noterats men vid en intresseavvägning så 

framhålls det att intresset rörande att motverka potentiella missbruk väger över och därför 

har familjemedlemmar exkluderats från tillämpningen av systemet.112  I förarbetena så 

var detta dock bara tänkt att gälla när stödet utbetalas utanför ett 
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kollektivavtalsförhållande. Detta verkar dock inte ha beaktats i den slutgiltiga lagtexten 

där kravet tycks gälla oavsett om det rör sig om ett kollektivavtalsförhållande eller inte. 

En annan betydande faktor för att en arbetstagare ska kunna vara aktuell för korttidsarbete 

och medföljande stöd är att arbetstagaren har fått ta del av en regelmässigt utbetald 

kontant lön. Detta följer av att det krävs ett fastställande av den ordinarie lönen under 

stödmånaden för att ett stöd ska kunna utgå till arbetsgivaren. Hur detta ska tolkas har 

blivit föremål för behandling av flertalet rättsliga instanser under år 2020 då många frågor 

och gränsdragningar blev aktualiserade, i och med att pandemin och de lagändringar som 

följde fick konsekvensen att flera företag än vad som tidigare hade varit fallet, ansökte 

om stöd vid korttidsarbete.  

Det har bland annat fastställts av kammarrätten att en regelmässigt utgående kontant lön 

måste förstås som att lönen har betalats ut månatligen. Följden av detta blev att 

arbetsgivaren i det aktuella fallet inte kunde få ta del av något stöd eftersom att 

arbetsgivaren i fråga hade valt att betala ut lönen till sina anställda var tredje månad.113  

Även om denna lön hade betalats ut med viss regelbundenhet så ansågs det inte uppfylla 

de kriterier som stadgades i lagen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att de 

dömande instanserna har haft en relativt snäv tolkning av ordalydelsen som gör gällande 

att lön måste ha utgivits under jämförelsemånaden. I de fall där arbetsgivaren av olika 

anledningar inte betalat ut månatlig lön, så har det inneburit att arbetstagarna i fråga inte 

har kunnat få ta del av något stöd vid eventuellt korttidsarbete. Arbetsgivarna i dessa fall 

har försökt argumentera för sin sak genom att anföra att en ändamålsenlig tolkning av 

lagtexten borde innebära att de ändå kan få ta del av stödet, då det rör sig om arbetstagare 

som har varit fast anställda och fått en regelbunden lön, som dock inte har betalats ut 

månatligen. Detta synsätt har varken Tillväxtverket eller förvaltningsrätten accepterat, 

utan de har istället valt att göra en rak tolkning av ordalydelsen som kräver att det har 

betalats ut lön under jämförelsemånaden.  En slutsats som kan dras av detta blir således 

att det bara är arbetstagare som får en månatlig lön utbetalad som kan bli aktuella för stöd 

vid korttidsarbete. 
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3.7 Förhållandet mellan korttidsarbete och kollektivavtal 

I Sverige så använder sig arbetsmarknadens parter av den så kallade svenska modellen 

sen år 1938 då ett mönsterbildande huvudkollektivavtal tecknades i Saltsjöbaden. Denna 

modell går ut på att majoriteten av förutsättningarna för de anställdas arbetsvillkor 

förhandlas fram av arbetsmarknadens parter, det vill säga facken och 

arbetsgivarorganisationerna. Resultatet av detta blir att de villkor som rör alla olika 

anställningar normalt sett går att finna i respektive branschs framtagna kollektivavtal. 

Avtalet hade stor betydelse som ett uttryck för att arbetsmarknadens parter framöver såg 

det som den bästa lösningen, om man tillsammans löste problemen genom avtal och 

överenskommelser.114 Med den historiken i åtanke är det således av intresse att ta reda på 

hur systemet för stöd vid korttidsarbete förhåller sig till kollektivavtalen. 

I förarbetena till lagen så fastställdes det av regeringen att möjligheterna att ansöka om 

stöd vid korttidsarbete skulle vara lika tillgängliga för de arbetsgivare som var anslutna 

av ett kollektivavtal som för de arbetsgivare som inte var det.115 Vissa remissinstanser 

från arbetstagarhåll uttryckte att detta kunde anses vara oförenligt med vissa 

internationella arbetslivskonventioner och de bestämmelser i dessa konventioner som 

stadgar att kollektiva förhandlingar ska främjas. Att det skulle strida mot dessa 

konventionsregler att tillåta att alla arbetsgivare skulle få ta del av stödet, ansågs dock 

inte vara fallet enligt regeringen.116 Om arbetsgivare som inte valde att ingå kollektivavtal 

inte heller skulle få ta del av detta stöd så hade det även eventuellt kunnat bli fråga om en 

begränsning av den negativa föreningsfriheten. En rättighet som fastslagits i 

Europadomstolens praxis, vilken konventionsstaterna har en skyldighet att 

upprätthålla.117 

Det råder emellertid vissa skillnader mellan villkoren för att stöd vid korttidsarbete ska 

kunna aktualiseras i de fall som arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal i jämförelse 

med de situationer när så inte är fallet. Även om det inte finns något kollektivavtal så 

krävs det att åtgärden har stöd i ett avtal mellan arbetstagarna och arbetsgivaren.118 

Erbjudandet om korttidsarbete i detta avtal står det alla arbetstagare fritt att avslå men i 
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lagtexten anförs att ett krav på att minst 70 procent av arbetstagarna deltar, för att 

korttidsarbetet ska bli aktuellt. Hade det inte funnits något krav på att en viss andel av 

arbetstagarna skulle delta i korttidsarbetet, så fanns det farhågor om att en arbetsgivare 

skulle kunna rikta sig till enskilda arbetstagare för att utöva påtryckningar gällande att 

denne arbetstagare skulle bli utsatt för en arbetstidsminskning, även om det inte fanns 

några giltiga skäl för detta.119 Det går således att konstatera att det inte krävs ett regelrätt 

kollektivavtal för att använda sig av stöd vid korttidsarbete men att det likväl krävs ett 

avtal med ett kollektiv av arbetstagare. 

3.8 Utvecklingen av lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete innan covid-19 

3.8.1 SOU 2018:66 

Redan innan covid-19 bröt ut i världen, vilket ledde till att lagen om korttidsarbete för 

första gången aktualiserades,120 så var lagen om stöd vid korttidsarbete föremål för en del 

utveckling vilket sedvanligt föregicks av relevanta offentliga utredningar. Ett exempel på 

en sådan är SOU 2018:66 som antogs med två syften, dels att analysera hur det skulle gå 

att se till att systemet för korttidsarbete blev mera konkurrenskraftigt, men även för att 

undersöka om det var önskvärt att koppla ihop systemet med andra åtgärder såsom 

exempelvis kompetensutveckling och utbildning.121 Eftersom att lagen vid tillfället för 

utredningen ännu inte hade använts så var de främsta motiven att göra lagen mer 

konkurrenskraftig vid en europeisk jämförelse,122 snarare än att kodifiera praxis eller 

korrigera något som inte fungerade.  

En av de tydligaste skillnaderna i systemen som klarlagdes vid denna europeiska 

jämförelse, var att många av de andra europeiska systemen är permanenta på så sätt att 

det, till skillnad från hur Sveriges system fungerar, inte krävs en särskild aktivering av 

vid en synnerligen djup lågkonjunktur. I de andra europeiska systemen så är stödet 

tillgängligt för alla företag som när som helst kan uppvisa ett behov av stöd vid 

korttidsarbete.123 Följaktligen så kan det konstateras att det svenska systemet ur detta 

perspektiv måste ha ansetts vara mindre konkurrenskraftigt eftersom att det enbart är vid 

tillfällen av djup ekonomisk kris som stöd kan bli aktuellt. För att skapa mer jämförbara 
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villkor för stöd vid en jämförelse med nära konkurrentländer, så föreslogs det därmed att 

ett nytt stöd vid korttidsarbete skulle införas.124  

Det huvudsakliga syftet med detta nya föreslagna stöd var att införa en ökad flexibilitet 

kring förutsättningarna för att få stöd och därmed få ett lika fördelaktigt system för 

företagarna, som de system som gäller i resten av Europa.125 De nya bestämmelserna som 

skulle tillkomma i och med den föreslagna förändringen ökar därmed antalet arbetsgivare 

som kan använda sig av korttidsarbetesstödet. Dock föreslogs det inga förändringar i 

stödets storlek eller hur de tre olika nivåerna av arbetstidsminskning fungerade.  

Förändringen som föreslogs efter denna utredning utvidgade därmed möjligheterna för 

arbetsgivare att ta del av stödet. Det tydligaste beviset för detta är att det enligt den 

nytillkomna paragrafen inte längre skulle krävas att stödet aktiveras av regeringen vid en 

synnerligen djup lågkonjunktur, för att en arbetsgivare ska kunna ta del av stödet. Istället 

skulle det vara tillräckligt om den som söker stöd uppfyller de förutsättningar som nämns 

i den nya paragrafen. Den första förutsättningen som måste vara uppfylld är det faktum 

att arbetsgivaren måste befinna sig i ekonomiska svårigheter av allvarlig och tillfällig 

karaktär och dessa svårigheter måste ha varit oförutsedda och oundvikliga. Vidare så 

måste även arbetsgivaren ha uttömt de interna åtgärder som varit tillgängliga för att 

hantera dessa ekonomiska svårigheter, för att stöd ska bli aktuellt.126  

Av detta så kan man fastslå att det bara är vissa typer av ekonomiska svårigheter som gör 

en arbetsgivare berättigad för ekonomiskt stöd. En central förutsättning för att precisera 

vilken typ av ekonomisk svårighet som måste vara aktuell, är att fastställa hur orden 

allvarlig och tillfällig ska tolkas i detta sammanhang. Generellt kan det dock konstateras 

att det ska röra sig om en nedgång i efterfrågan som ska vara konsekvensen av någon typ 

av global, ovanlig och oförutsedd händelse. Det som kan anses vara normala svängningar 

i efterfrågan som faller innanför den typen av affärsrisk som alla näringsidkare ständigt 

måste arbeta med, anses inte vara tillräckligt för att en ansökan om stöd ska bli aktuell.127 
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Poängen med stödet är som tidigare konstaterats att bevara arbetstillfällen under en period 

för att arbetsgivaren inte ska behöva säga upp personal för att sedan återanställa när den 

ekonomiska nedgången vänder. En naturlig följd av detta blir att stöd bara kan ges ut till 

arbetsgivare som kan påvisa att det enbart rör sig om en tillfällig ekonomisk svårighet, 

eftersom att motsatsen hade lett till att företag som egentligen saknar konkurrenskraft 

skulle överleva längre än vad som var naturligt, enbart med hjälp av det statliga stödet.  

För att undvika detta så är det viktigt att konstatera att det rör sig om en tillfällig 

ekonomisk svårighet innan det utges stöd. I utredningen så nämns ett antal förslag rörande 

hur en arbetsgivare ska bevisa att den avser att gå tillbaka till full produktion och några 

exempel på detta är ekonomiska planer eller statistik innehållandes orderingång till 

företaget.128  

Det andra rekvisitet som måste uppfyllas för att den ekonomiska svårigheten ska berättiga 

till stöd är att svårigheten anses vara tillräckligt allvarlig. Detta ska tolkas som att 

arbetstidsminskingen ska röra en tillräckligt stor andel av de anställda på företaget i fråga. 

Vid en europeisk jämförelse så kan det konstateras att det exempelvis i Tyskland har 

fastställts att en tredjedel av de anställda ska få sin lön sänkt med minst tio procent, för 

att det ska anses vara en tillräckligt problematisk situation för arbetsgivaren. Någon sådan 

numerär gränsdragning har man inte föreslagit i Sverige på grund av att det anses kunna 

föra med sig svårigheter vid tillämpningen beroende på att olika företag kan ha olika 

komplexa sätt att strukturera sin verksamhet på. Det kan röra sig om olika aktiebolag som 

arbetar inom en och samma koncern eller att den del av verksamheten som drabbas 

hårdast av nedskärningar är ett driftställe, medan andra delar av verksamheten inte 

drabbas lika hårt. För att öka flexibiliteten i hur lagen ska tillämpas har man således 

istället valt att använda sig av enskilda bedömningar för varje enskilt fall.129  

En annan förutsättning för att stöd ska bli aktuellt är att de ekonomiska svårigheter som 

drabbat företaget inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas. Anledningen till att 

detta måste föreligga är att förväntade nedgångar i efterfrågan normalt sett är något som 

en arbetsgivare måste planera inför när denne lägger upp sin verksamhetsplan. Det hade 

exempelvis varit märkligt om en skidanläggning kunde ansöka om stöd för korttidsarbete 

                                                           
128 SOU 2018:66 s 75. 
129 SOU 2018:66 s 75. 



VT 2021 
André Richter 

Uppsala Universitet 
Juridiska fakulteten 

 

  40 
 

under sommarmånaderna när verksamheten naturligtvis inte kommer drivas i lika stor 

skala som under högsäsongen för skidåkning.130 I stora drag så påminner denna typ av 

förutsättning mycket om den typ av force majeure-klausul som ofta brukar användas inom 

avtalsrätten. Detta följer av att händelsen om orsakat nedgången ska vara utanför 

arbetsgivarens kontroll, vilket innebär att det exempelvis kan röra sig om en extrem 

väderhändelse eller något så sällsynt som en dödlig pandemi.  

Det sista villkoret som behöver vara uppfyllt för att det ska bli aktuellt med ekonomiskt 

stöd är som tidigare noterats att arbetsgivaren har uttömt alla möjliga interna åtgärder. I 

korthet kan man sammanfatta dessa möjliga åtgärder till att innefatta ett avslutande av 

alla anställningstyper som inte är fasta anställningar samt att använda sig av eventuell 

sparad flextid. Detta verkar av förarbeten att döma vara ett krav som lagstiftaren anser är 

nödvändigt att ställa på arbetsgivaren, såtillvida att de arbetstagare som det rör sig om 

inte kan anses vara verksamhetskritiska.131  

3.8.2 SOU 2019:10 

I samband med att utredningen som skulle undersöka hur det svenska stödet för 

korttidsarbete skulle bli mer konkurrenskraftigt sett ur ett europeiskt perspektiv tillsattes, 

så delades det även ut ett uppdrag som hade till uppgift att fastställa om det skulle vara 

fördelaktigt att kombinera korttidsarbete med eventuella kompetensåtgärder eller 

validering. Detta ledde i sin tur fram till att det presenterades ett förslag rörande hur detta 

skulle kunna fungera i en separat delbetänkande som offentliggjordes ett år efter att den 

ursprungliga utredningen lades fram.  

I detta betänkande föreslogs det att de arbetsgivare som hade rätt till stöd vid 

korttidsarbete även skulle ha rätt till stöd för kompetensåtgärder som genomförts under 

den tid som frigjorts i och med arbetstidsminskningen.132 Detta motiveras i 

delbetänkandet med det faktum att alla tjänar på att den frigjorda tiden används till att 

kompetensutveckla arbetstagarna, såväl arbetstagare som arbetsgivare samt även 

samhället i stort.133 En stor anledning till att det anses vara så fördelaktigt är att det inte 

kan anses bli någon kostnad i minskad produktionstakt vid de aktuella tillfällena då det 
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är under den arbetstid som försvunnit i och med minskningen av arbetstid som det är tänkt 

att kompetensåtgärderna ska äga rum. Det i kombination med att lönekostnaderna är 

oförändrade oavsett om det sker kompetensåtgärder eller inte, innebär att det 

sammantaget anses vara lägre kostnader än vad som vanligtvis är förenat med liknande 

kompetensåtgärder.134  

Det går att ifrågasätta varför staten ska gå in med ett stöd för den här typen av 

kompetensutveckling eftersom att personalutbildning normalt sett är något som 

arbetsgivaren står för. I delbetänkandet redovisas bland annat att 58 procent av den 

sysselsatta befolkningen hade deltagit i någon form utav personalutbildning under den 

senaste tolvmånadersperioden.135 Om det är så vanligt med olika typer av 

personalutbildning så går det att argumentera för att arbetsgivaren kunde använda den 

frigjorda tiden för den personalutbildning som oavsett hade genomförts under det 

kommande året. Det som dock ändå talar för att det bör delas ut någon form av stöd är 

det faktum att korttidsarbete oftast blir aktuellt under perioder då arbetsgivarnas resurser 

är små. På grund av detta finns det en risk att samhället går miste om möjligheten att till 

en relativt sett låg kostnad öka konkurrenskraften hos de svenska företagen om inget stöd 

hade utdelats och den risken har inte ansetts vara värd att ta.136 

Många av de förslag som presenterades i denna utredning finner man sedan år 2020 i 17 

a § korttidsarbeteslagen, vilket kommer att presentera mer detaljerat senare. I denna 

paragraf stadgas det emellertid att en förutsättning för att den ska bli tillämplig är att 

arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans avtalar vad som ska gälla angående 

eventuella kompetensinsatser och att detta sker i samband med att korttidsarbete blir 

aktuellt. Detta sker antingen genom ett enskilt skriftligt avtal om det inte finns något 

kollektivavtal på arbetsplatsen, medan det om ett sådant finns istället ska fastställas via 

ett lokalt kollektivavtal. Vidare så stadgas det även att stödet för dessa kompetensinsatser 

ska uppgå till 60 procent av kostnaderna för desamma. Det kan dock tas fram ett 

maxbelopp rörande kostnaden per arbetstagare, vilket i ett sådant fall tas fram genom 

regeringens föreskrifter. 
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4. Förändringarna under 2020 på grund av covid-19 

4.1 Nya bestämmelser under våren 2020 enligt SFS 2020:207 

4.1.1 Nytt permanent system för arbetsgivare i kris 

Under våren 2020 så slog pandemin till och detta fick följden att regeringen och riksdagen 

kände sig nödgade att uppdatera regelverket rörande stöd vid korttidsarbete för att på så 

lätt lindra de negativa effekterna som samhällsekonomin drabbades av på grund av 

pandemin. Den tydligaste ändringen var den som trädde i kraft i och med instiftandet av 

en ny bestämmelse, vilket gav enskilda arbetsgivare en permanent möjlighet att få ta del 

av stöd vid korttidsarbete när de drabbats av tillräckligt allvarliga ekonomiska svårigheter 

som rimligen inte hade kunnat förutses.137 Resultatet av detta nya system finner man 

tydligast i 5 a § lag om stöd vid korttidsarbete. Den andra stora förändringen som 

presenterades var att staten skulle stå för en större andel av kostnaderna som uppkom, än 

vad som tidigare var fallet. När den nya förändringen trädde i kraft så ökade den andelen 

som staten stod för från en tredjedel till tre fjärdedelar.138 Den första av dessa förändringar 

diskuterades som tidigare nämnts redan i betänkandet som presenterades innan covid-19 

hade upptäckts. Att denna förändring till slut genomfördes motiverades således främst 

med att det svenska systemet behövde bli mer konkurrenskraftigt sett ur ett globalt 

perspektiv, snarare än att det primära målet skulle vara att parera pandemins 

konsekvenser.139  

Den tidigare presenterade utredningen kom fram till att Sverige var det enda av 

jämförelseländerna140 där systemet för stöd vid korttidsarbete inte var permanent 

tillgängligt för arbetsgivarna, utan att det först krävdes en aktivering av regeringen när 

nationen drabbats av en synnerligen djup lågkonjunktur. Detta faktum var något som 

noterades vid propositionen som föregick lagförändringen, vilket ledde till att man drog 

slutsatsen att företag som bedriver en stor del av verksamheten i Sverige inte erbjuds 

samma möjligheter att möta en tillfälligt minskad efterfrågan, i jämförelse med hur 

situationen hade sett ut om detta företag hade bedrivit verksamheten i ett närliggande 

konkurrentland.141 Då detta på sikt skulle kunna få konsekvensen att företag väljer att 
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förlägga delar av sin verksamhet i andra länder, där de erbjuds större möjligheter att 

hantera sådana ekonomiskt utmanande situationer som det är tal om så är det inte 

någonting uppseendeväckande att lagstiftaren har försökt att justera systemet för att öka 

konkurrenskraften. Att öka attraktionskraften för företag att bedriva verksamhet i Sverige 

faller sig naturligt då det även i propositionen konstateras att industrin är att anse som 

Sveriges tillväxtmotor.142 

Den främsta anledningen till att den ursprungliga lagen inte innehöll någon permanent 

möjlighet att ta del av ett ekonomiskt stöd vid korttidsarbete berodde på att man ville 

minska riskerna för att åtgärderna skulle leda till samhällsekonomiskt oönskade effekter. 

Detta ledde till att man valde att begränsa möjligheterna för stöd till att endast vara 

tillämpligt vid mycket allvarliga konjunkturella situationer.143 I och med att de nya 

lagändringarna har antagits så blir slutsatsen att lagstiftaren till viss del har frångått detta 

utav olika anledningar. I propositionen så pekas det på ett antal olika faktorer som alla 

har som målsättning att minska risken för överutnyttjande av stödet, samt detta 

överutnyttjandes medförande dödviktseffekter. Några exempel på åtgärder som ska 

minska överutnyttjande är att stödperiodens längd utformas på ett sätt som minimerar 

sådana risker, att arbetstids- och löneminskningarna ska ha stöd i kollektivavtal eller 

dylikt avtal och röra minst 70 procent av arbetstagarna på en driftsenhet, samt att villkoren 

för stöd ges en strikt utformning som kombineras med regelbundna avstämningar för att 

kontrollera att villkoren fortfarande är uppfyllda.144 För att säkerställa att de nya 

permanenta möjligheterna att ansöka om stöd vid korttidsarbete inte ska få påtagligt 

negativa effekter på samhällsekonomin så har det även fastslagits att det nya systemet 

efter en tid bör utvärderas. En exakt tidpunkt för när denna utvärdering bör ske är dock 

ingenting som det har beslutats om.145 

Propositionen går vidare genom att presentera vilka förhållanden och villkor som ska vara 

gällande för att alla förutsättningar för att få ta del av det ekonomiska stödet ska anses 

vara uppfyllda. Dessa villkor kan i mångt och mycket anses vara en repetition av de 

förutsättningar för stöd som redovisades redan i det tidigare kapitlet där SOU 2018:66 
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och dess slutsatser presenterades. Detta faktum är en tydlig signal på att lagändringen som 

möjliggjorde ett permanent ekonomiskt stöd för arbetsgivare som befann sig i 

ekonomiska trångmål, eventuellt hade tagits fram även om världen inte hade drabbats av 

covid-19 och dess efterföljande pandemi. En ytterligare omständighet som i 

propositionen framförs som ett villkor för att stöd ska bli aktuellt finner man dock i och 

med att det presenteras ett riktmärke för när en arbetstidsminsking ska anses vara så 

allvarlig att det rättfärdigar ett stöd. Detta riktmärke anses vara att en tredjedel av 

arbetarna ska vara offer för arbetstidsminskningen om denna minskning uppgår till 20 

procent för att vidare behöva omfatta en sjättedel av arbetstagarna om minskningen är 

uppe på 40 procent och så vidare. Om en arbetsgivare som ansöker om stöd inte kan anses 

vara i närheten av detta riktmärke så finns det goda skäl att ifrågasätta varför 

svårigheterna ska anses vara tillräckligt allvarliga för att berättiga till stöd, vilket 

arbetsgivaren i denna hypotetiska situation då antagligen kommer att få utveckla 

ytterligare.146 

Tidsperioden som kunde bli aktuell för det tidigare lagstadgade stödet som man fann i 

korttidsarbeteslagen kunde maximalt utgå under en tjugofyra månader lång period, men 

detta gäller dock inte för det nya stödet som infördes under 2020. När en arbetsgivare 

skulle ha ansökt om stöd inom ramen för det nya permanenta systemet enligt den 

nytillkomna paragrafen så föreslogs det istället att stödet maximalt kunde utbetalas under 

en total period av nio månader.147 Anledningen till att stödet bara kan utgå under en 

betydligt mer begränsad tidsperiod när ansökningen sker enligt den nya paragrafen 

motiveras med att man vill minska risken för överutnyttjande. Behöver en arbetsgivare 

stöd under en längre tidsperiod än de nio månader som denne kan få via det nya systemet, 

så återstår dock möjligheten att regeringen aktiverar stödet för korttidsarbete i enlighet 

med de äldre reglerna från 2014, eftersom att det där stadgas att stödet får betalas ut under 

en period av maximalt 24 månader. Detta innebär dock inte att en arbetsgivare kan få nio 

månaders stöd för att sedan följa upp detta med 24 ytterligare månader av stöd, då detta 

hade ansetts vara en orättvis tillämpning av reglerna. På grund av detta gäller därför att 
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en arbetsgivare totalt sett maximalt kan få ta del av stöd under en period av 24 månader, 

oavsett vilken av paragraferna som man har använt som grund för sin ansökan om stöd.148 

4.1.2 Staten täcker en större del av kostnaden  

Den andra stora ändringen som föreslogs i och med denna proposition var att det föreslogs 

en förändring av i vilken utsträckning staten skulle täcka upp för de kostnader som 

uppstod i samband med att Covid-19-viruset påbörjade sin spridning. Denna förhöjda 

nivå skulle dock bara gälla under en begränsad tidsperiod, nämligen från den 16:e mars 

2020 till den 31:a december 2020. De nya nivåerna som föreslogs innebar att 

löneminskningen för arbetstagaren enbart blev 4, 6, eller 7,5 procent, även trots att 

minskningen i tid överensstämde med de tidigare fastställda nivåerna.149 Arbetsgivarens 

och arbetstagarens del ska dock även fortsatt vara på samma nivåer som tidigare, vilket 

innebär att det enbart är statens del som ökar genom att den efter denna ändring uppgår 

till tre fjärdedelar av kostnaden. Denna ökning motiveras med att det förväntades en 

betydlig minskning av efterfrågan av olika företags tjänster i och med spridningen av 

covid-19 och då vill man minska potentiella uppsägningar i så stor mån som möjligt. Ett 

bra sätt att minska dessa på torde då vara att erbjuda ett generöst och förutsebart stöd.150 

En annan mindre detalj som förändrades i och med inträdet av de nya bestämmelserna 

var det faktum att det tidigare inte var tillåtet att använda sig av stödet vid korttidsarbete 

under en arbetstagares uppsägningstid. Eftersom att hela systemets syfte är att bibehålla 

arbetstillfällena så hade det av naturliga skäl varit motsägelsefullt om stödet kunde nyttjas 

även vid ett tillfälle då arbetsgivaren hade beslutat om att det berörda arbetstillfället skulle 

upphöra. Även i den proposition som föregick den ursprungliga lagstiftningen så 

poängterades det att utgångspunkten bör vara att stödet vid korttidsarbete inte ska nyttjas 

i de fall där uppsägning skulle ansetts ha varit den naturliga åtgärden. En följd av denna 

ståndpunkt blev således att det anfördes att stödet vid korttidsarbete inte skulle vara 

tillgängligt under uppsägningstiden.151 Lagstiftaren förutspådde dock att situationen för 

många arbetsgivare skulle bli så extrem på grund av virusets framfart så att detta skulle 

leda till så snabba skiftningar i efterfrågan, att vissa företags orderinflöde i stora drag 
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skulle upphöra att existera överhuvudtaget. För att underlätta hanteringen av denna 

exceptionella situation så beslutade lagstiftaren att tillfälligt tillåta att stödet vid 

korttidsarbete skulle kunna nyttjas även under uppsägningstiden, vilket ansågs vara en 

tillfällig krisåtgärd som skulle minska kostnaderna under denna svåra tid. Följaktligen så 

föreslog regeringen att 14 § korttidsarbeteslagen inte skulle tillämpas under de 

stödmånader som inföll mellan 16 mars 2020 och 31 december 2020.152 

4.1.3 Ny rutin vid handläggningen 

En annan betydande förändring som följde av de nya lagändringarna var vid den faktiska 

handläggningen vid ansökningar av stöd. Den nya typen av stöd som tillkom i och med 

införandet av bestämmelserna 5 § a i korttidsarbeteslagen, ansöker man nämligen om via 

Tillväxtverket. Detta skiljer sig gentemot det som gäller för det som stadgas i 5 § gällande 

det ordinarie stödet som kräver regeringens aktivering, då det är skatteverket som agerar 

som den handläggande myndigheten. I propositionen så föreslås det att den myndighet 

som ska ansvara för handläggningen när arbetsgivare ansöker om stöd på det nya sättet, 

bör vara Tillväxtverket.153  

Det ansågs vara lämpligt att Tillväxtverket tog hand om denna handläggning, eftersom 

att myndigheten redan i nuläget hanterar och handlägger ärenden som rör olika typer av 

företagsstöd. I utredningen som föregick propositionen så föreslogs det att 

handläggningen skulle delas upp på ett sådant sätt att Tillväxtverket skulle pröva om 

förutsättningarna för stöd var uppfyllda, för att om så var fallet vidarebefordra ärendet till 

Skatteverket som i sin tur hade att handlägga ansökan om stödet. Skatteverkets 

handläggning innebar i detta fall till stor del att se till att stödet kom arbetsgivaren till 

gagn, vilket genomfördes genom kreditering av arbetsgivarens skattekonto.  Regeringen 

höll dock inte med om att denna uppdelning var det mest effektiva tillvägagångssättet att 

handlägga denna typ av ärenden på, utan anslöt sig istället till uppfattningen av att enbart 

en myndighet borde ansvara för den fullständiga handläggningen. Sammantaget innebar 

detta att det beslutades att Tillväxtverket ska vara den myndighet som har att ansvara för 

all handläggning gällande ansökan om stöd enligt det nytillkomna systemet.154  
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Sammanfattningsvis så kan den här första lagändringen som antogs som en första åtgärd 

för att hantera krisen som uppstod på grund av Covid-19 huvudsakligen sägas handla om 

två stora förändringar som påverkar tillämpningen av lagen om korttidsarbete. Den fösta 

är, som tidigare har utvecklats, att det tillkommer en ny alternativ väg för arbetsgivare att 

ansöka om stöd vid korttidsarbete och att denna nya metod inte kräver att regeringen 

aktiverar systemet för att det ska vara tillämpligt. Detta nya system måste, tillsammans 

med det faktum att staten tillfälligt går in och står för tre fjärdedelar av kostnaderna istället 

för den ursprungliga andelen bestående av en tredjedel, anses vara de essentiella 

förändringarna för hur systemet ska tillämpas. Vidare tillkommer även en del minde 

ändringar som rör det administrativa handläggandet av hur ansökningarna om detta stöd 

ska beredas, vilket får anses vara en mindre synlig förändring för de berörda i 

sammanhanget, även om det är av vikt för att systemet ska fungera på ett effektivt sätt. 

En skillnad mellan de olika lagändringarna är dock att det nytillkomna systemet för att 

ansöka om stöd som ska vara permanent tillämpbart, oavsett om det råder en ekonomisk 

kris eller inte, är en förändring som inte kommer att försvinna i samband med att 

spridningen av Covid-19 är under kontroll. Den tillfälliga ökningen av andelen som staten 

står för gällande kostnaderna som uppstår i och med nyttjandet av stödet vid korttidsarbete 

är dock tätt förenad med virusspridningen och är enbart att anse som en tillfällig 

krisåtgärd. 

4.2  Nya bestämmelser under 2020 enligt Prop 2019/20:166 

När det gick upp för alla inblandade att krisen som uppstod på grund av Covid-19viruset 

skulle bli långvarig, så ansåg regeringen att de åtgärder som ursprungligen hade 

presenterats och antagits inte var tillräckliga för att på bästa sätt möta de ekonomiska 

svårigheter som många företag befann sig i. Svaret på detta blev att presentera en ny 

proposition med ytterligare åtgärder för att underlätta och stötta de verksamheter som 

upplevde svårigheter att uppnå några positiva ekonomiska resultat. En av dessa nämnda 

förändringar som föreslogs i och med denna proposition påverkade även lagen om 

korttidsarbete.155 

Den ytterligare förändring som tillkom i och med detta senare lagförslag gällde nivåerna 

på arbetstidsminskningen och ersättningen som är sammankopplad med dessa nivåer. I 
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den ursprungliga lagen så finns det som redan fastslagits tre olika nivåer av 

arbetstidminskning som var för sig hör ihop med en förutbestämd minskning av lönen. 

Eftersom att nationen befann sig mitt i en situation som ansågs vara av unik karaktär och 

eftersom att regeringens angelägenhet att reducera de negativa effekterna av situationen 

i den mån det var möjligt var av betydande storlek, så anfördes det att instiftandet av en 

fjärde nivå var en lämplig förstärkning av systemet.156 Denna fjärde nivå skulle till en 

början vara tillämplig under en tillfällig period bestående av tre månader.157 

Den nya fjärde nivån som instiftades i och med denna lagändring uppgick till 80 procents 

arbetstidsminskning vilket således innebär att det efter att ändringen trätt i kraft existerade 

fyra olika nivåer av arbetstidminskning som innebär en minskning på antingen 20, 40, 60 

eller 80 procents minskning. Vissa instanser som representerade arbetsmarknadens parter 

propagerade för att det skulle föreslås en ännu högre nivå av minskning, men då detta 

ansågs öppna upp för orimligt stora möjligheter för fusk och missbruk av stödet så blev 

80 procent den nivån som även regeringen kunde ställa sig bakom.158 Även vid denna nya 

nivå ar arbetstidminskning så föreslogs det att staten tillfälligt skulle stå för tre fjärdedelar 

av kostnaden i enlighet med vad som fastslogs redan i de föregående lagförändringarna.  

En ändring skedde dock gällande hur stor del av kostnaden för minskningen som 

arbetstagaren skulle stå för. Vid de tidigare förändringarna som antogs tidigare under året 

så ansågs det mest lämpliga vara att arbetsgivaren och arbetstagarens del av kostnaden 

var oförändrad i förhållande till varandra. Detta innebar att de delade på kostnaden för 

det som återstod efter att staten täckt upp för sin ökade kostnadsandel. Regeringen tyckte 

dock att det rimliga var att göra ett avsteg från detta vid denna nya nivå och vid 

tillämpning av denna låta arbetstagaren stå för 15 procent av kostnaden medan 

arbetsgivaren enbart skulle behöva stå för 10 procent. Som motivering till denna ändring 

av förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare så anförde regeringen att kostnaden 

därmed skulle lättas ytterligare för arbetsgivaren, samt att det var rimligt med en lite större 

lönesänkning vid denna nivå när arbetstagaren endast arbetade 20 procent av den 

ordinarie arbetstiden. En annan fördel med att tydligt åtskilja vad arbetstagaren och 

arbetsgivaren får stå för kostnadsmässigt framhölls av en av remissinstanserna, då de 
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påvisade på den minskade risken för missbruk.159 Om den ena parten förlorar mer än den 

andra på att avtala om korttidsarbete även i de fall där åtgärden inte är nödvändig så antar 

jag att det innebär att det skulle bli svårare att gemensamt försöka komma överens om att 

fuska till sig stöd som man inte var i behov av. Det är således på så sätt risken för missbruk 

skulle minska tack vare den ökade skillnaden i kostnader mellan arbetstagaren och 

arbetsgivaren. 

Slutligen kan det vara värt att nämna i vilken form dessa förändringar antogs eftersom det 

inte rörde sig om förändrade ordalydelser i de existerande bestämmelserna som finns i 

den ursprungliga korttidsarbeteslagen. Istället så genomförde lagstiftaren dessa nya 

förändringar genom att stifta en ny lag vid namn lag (2020:375) om tillfällig förstärkning 

av stöd vid korttidsarbete. Denna nya lag refererar dock till de ordinarie paragraferna i 

lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och i övrigt så kodifierar den de förslag som 

anfördes i propositionen. Detta innebär sammanfattningsvis att arbetstidsminskingen 

under perioden 1 maj – 31 juli 2020 kunde uppgå till 80 procent med den följden att lönen 

endast minskade med 12 procent för arbetstagaren. 

4.3 Nya bestämmelser under 2020 enligt SFS 2020:1248 

Redan innan Covid-19 slog till och förändrade förutsättningarna för nästan all världens 

verksamhet så utreddes vilka förändringar som kunde göras i systemet för stöd vid 

korttidsarbete för att göra det mer effektivt och konkurrenskraftigt sett ur ett globalt 

perspektiv. Detta utredningsarbete kulminerade i de två slutbetänkanden som i ett tidigare 

kapitel har presenterats i detta arbete.160 De ändringar som föreslogs i SOU 2018:66 har 

som tidigare nämnts, blivit en del av lagstiftningen i samband med att de första 

ändringarna som presenterades efter att viruset slog till antogs som lagstiftning under 

våren 2020. I och med arbetet med budgetpropositionen inför år 2021 var det så även tid 

för att genomföra vissa av de ändringar som presenterades i det andra av dessa 

betänkanden, vilket berörde huruvida arbetsgivare skulle få stöd för att genomföra viss 

form av validering eller andra kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete.161  

Detta nya förslag var till stor del en kodifiering av de förändringar som föreslogs i SOU 

2019:10 och gick huvudsakligen ut på att ge arbetsgivare möjlighet att ansöka om 
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ersättning för de kompetenshöjande insatser som man valde att genomföra under den 

arbetstid som försvann, i och med korttidsarbetet och dess tillhörande 

arbetstidsminskning. I propositionen som föregick denna lagändring så framförde 

regeringen att de såg det som en investering att ersätta arbetsgivarna för de kostnader som 

uppkom i samband med genomförandet av kompetensinsatser under perioder av 

korttidsarbete. Den främsta anledningen till detta var att den tiden som frigjordes som en 

följd av korttidsarbetet då användes till att stärka företaget, individen samt Sveriges 

allmänna konkurrenskraft.162  

I vissa länder där det finns ett system för korttidsarbete på plats så har staten valt att inte 

ge arbetsgivaren något val rörande huruvida denne vill använda sig av kompetenshöjande 

insatser eller inte, utan istället valt att kräva att den typen av insatser ska genomföras. 

Någon sådan lösning är dock inget som den svenska regeringen har förordat, utan 

systemet med kompetensinsatser ska istället ha funktionen av ett kompletterande system 

vid sidan av det ursprungliga systemet gällande stöd vid korttidsarbete. Vilket då blir 

tillämpligt endast för de arbetsgivare som väljer att utnyttja det.163 

Anledningen till att man i Sverige valde att inte uppställa några krav på utförandet av 

kompetensinsatser under den frigjorda tiden vid korttidsarbete motiverades med ett antal 

olika argument. Bland annat så skulle ett krav på kompetensinsatser leda till att 

arbetsgivare som vid en snabb nedgång i omsättning omedelbart skulle behöva använda 

sig av korttidsarbete för att bevara arbetstillfällen, eventuellt inte skulle kunna påbörja 

korttidsarbete i den takt som var önskvärd. Detta på grund av att de innan de ansökte om 

stöd vid korttidsarbete samtidigt måste säkerställa och ordna så att de har alla 

förutsättningar på plats för att genomföra de kompetensinsatser som under en sådan 

ordning skulle vara ett krav för att få ta del av stödet vid korttidsarbete. Kravet på 

kompetensinsatser skulle under sådana omständigheter bromsa införandet av 

korttidsarbete på den aktuella arbetsplatsen, vilket skulle kunna riskera att detta inte 

genomfördes så skyndsamt som hade varit det optimala.164 Ett annat problem som skulle 

kunna uppstå är att det inte finns ett tillräckligt stort utbud av relevant utbildning, 

framförallt vid de fall då korttidsarbete blir aktuellt på grund av en synnerligen djup 
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lågkonjunktur. Eftersom en sådan lågkonjunktur kommer att föra med sig att en stor 

mängd företag samtidigt skulle vilja använda sig av kompetensinsatser så är det inte säkert 

att utbudet skulle svara upp emot den ökade efterfrågan. Detta skulle i sin tur eventuellt 

leda till att arbetsgivarna valde att genomföra de kompetensinsatser som fanns 

tillgängliga oavsett om behovet av just dessa insatser fanns eller inte, eftersom att det 

skulle vara ett krav att genomföra någon typ av kompetensinsats. Det skulle innebära en 

viss ineffektivitet eftersom att staten skulle stå för kostnaden för insatser som egentligen 

inte behövdes, för att förhöja kvaliteten på den relevanta verksamheten. 

Sammanfattningsvis blev således slutsatsen från regeringens sida att den mest lämpliga 

lösningen var att inte ställa upp nyttjandet av kompetensinsatser som ett krav vid en 

ansökan om stöd vid korttidsarbete.165 

Förutom att använda den frigjorda arbetstiden till att låta arbetstagare tillskansa sig ny 

kompetens, så föreslogs det även ett möjliggörande för arbetstagare att synliggöra den 

kompetens som redan innehas genom validering. Validering innebär i det följande ett sätt 

att bedöma, värdera, dokumentera samt erkänna de kunskaper och kompetenser som en 

person innehar, vilket är en definition av begreppet som är tagen ur skollagen.166 Antingen 

kan denna validering ske efter att en kompetensinsats har skett eller så kan den ske med 

ett uteslutande fokus på att synliggöra kompetens som redan fanns hos arbetstagarna 

innan korttidsarbetet blev aktuellt. Som regeringen uttrycket det i propositionen så är det 

viktiga att kompetensen antingen höjs eller synliggörs, men att det inte är av någon större 

vikt hur detta går till.167 Det förordas således en viss flexibilitet i hur arbetsgivarna ska 

använda sig av det stöd som de ansöker om när de tänker använda sig av 

kompetensinsatser, vilket följaktligen innebär att även validering räknas som en sådan 

kompetensinsats som det går att använda det ekonomiska stödet till.  

Kostnadsfördelningen för de kostnader som uppstår på grund av att arbetsgivarna väljer 

att genomföra dessa kompetensinsatser delas upp på ett sådant sätt att staten ska stå för 

60 procent av kostnaderna för de insatser som respektive arbetsgivare väljer att 

genomföra. Vid sidan om detta så ska det även finnas en möjlighet för regeringen eller 

den myndighet som regeringen utser, att meddela föreskrifter om ett tak för hur högt 

                                                           
165 Prop 2020/21:1 s 63. 
166 Prop 2020/21:1 s 67. 
167 Prop 2020/21:1 s 68. 



VT 2021 
André Richter 

Uppsala Universitet 
Juridiska fakulteten 

 

  52 
 

kostnadsbeloppet per arbetstagare får vara.168 Anledningen till att staten överhuvudtaget 

ska stå för en del av kostnaden för de insatser som arbetsgivaren väljer att påbörja under 

den frigjorda arbetstiden, är främst att de arbetsgivare som väljer att ansöka om stöd vid 

korttidsarbete av uppenbara skäl inte beräknas ha något starkt ekonomiskt 

manövreringsutrymme. Om de då skulle behöva stå för alla kostnader vid 

kompetensinsatserna så finns det en stor risk att de inte väljer att använda sig av 

möjligheten att nyttja den frigjorda tiden till kompetensinsatser, då det skulle bli en mer 

kostsam affär än vad arbetsgivarna skulle klara av. Eftersom att det centrala syftet med 

förslaget är att ge arbetsgivare möjligheten att synliggöra eller höja kompetensen hos sina 

anställda, så blir det med det anförda i åtanke naturligt att försöka eliminera denna risk 

för att arbetsgivarna inte skulle ta vara på möjligheten. Med detta i åtanke så motiveras 

det att staten går in och täcker en större del av kostnaden för de kompetensinsatser som 

man väljer att genomföra.169 

Dock så kan inte staten förväntas stå för hela kostnaden då ett sådant system avsevärt 

skulle öppna upp för ett utbrett missbruk. Anledningen till detta är att arbetsgivare skulle 

kunna lockas av tanken att inte genomföra någon ordinarie kompetensutveckling för att 

på så sätt få alla kompetensinsatser fullständigt finansierade av staten vid en framtida 

ansökan om stöd vid korttidsarbete. Detta hade varit att använda statens medel på ett 

mindre kostnadseffektivt sätt än vad som är önskvärt, så för att motverka detta så är det 

av betydelse att även arbetsgivaren får stå för en del av kostnaden när de väljer att använda 

sig av systemet.170 Eftersom att staten täcker upp för 60 procent av kostnaderna så innebär 

det följaktligen att arbetsgivaren förväntas stå för maximalt 40 procent av de kostnader 

som uppstått.171 

Även arbetstagaren förväntas i regeringens förslag bidra till att täcka kostnaderna om än 

i mindre utsträckning än de andra två parterna. Arbetstagarens andel av kostnaden blir att 

de inte får någon extra ersättning i de fall som kompetensinsatserna sker på frigjord tid 

som är obetald.172 Att detta skulle ske under tiden som statens ersättningsnivå är tillfälligt 

förhöjd kommer dock förmodligen inte att vara så vanligt förekommande eftersom att 
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arbetstagarens löneminskning under denna period är betydligt mindre än vad den har varit 

vid den ordinarie tillämpningen av lagen. Det förefaller däremot som mera troligt att 

arbetstagaren skulle få ta denna kostnad om situationen förändras och ersättningsnivåerna 

återgår till de som ursprungligen anslogs i lagstiftningen. Avgörande för om arbetstagaren 

ska stå för någon kostnad, blir emellertid hur mycket tid som kommer att gå åt till 

kompetensinsatser, vilket kommer att variera från arbetsplats till arbetsplats.  

4.4 Lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall 

Även om denna uppsats främsta fokus är lag om stöd vid korttidsarbete och den 

utveckling som den lagen har genomgått så bör det noteras att det i början av år 2021 

stiftades en ny tillfällig lag som har en viss påverkan på hur tillämpningen av den 

ursprungliga lagen om stöd vid korttidsarbete genomförs. Denna tillfälliga lag döptes till 

lag om stöd vid korttidsarbete i vissa fall och den utfärdades i februari år 2021. Även om 

denna nya lag påverkar tillämpningen av den ursprungliga lagen om stöd vid 

korttidsarbete, så är det viktigt att notera att den endast är tänkt att gälla under en period 

mellan februari och juni år 2021, vilket innebär att den är tillämplig gällande stödmånader 

från december 2020 fram till juni 2021.173  

Många av förändringarna som blev gällande rätt i och med antagandet av denna lag var 

förlängningar av de tillfälliga ändringar som redan genomförts för att hantera pandemins 

konsekvenser under år 2020. Ett exempel på detta var att statens ökade del av kostnaden 

som gällde under år 2020 föreslogs fortsätta gälla även under första kvartalet av år 2021, 

för att därefter sänkas från tre fjärdedelar av kostnaden till hälften av kostnaden under 

den återstående delen av lagens giltighetsperiod.174 En annan bestämmelse som 

återinfördes var den om en fjärde nivå av arbetstidsminskning som uppgick till 80 

procents minskning, vilket var det som hade gällt mellan maj och juni år 2020. Denna 

fjärde nivå återinfördes och var tillgänglig för arbetsgivare under en period mellan januari 

och mars år 2021.175 Den nya lagen förlängde även perioden då det var möjligt att bortse 

från reglerna i den ursprungliga lagen där det stadgades att arbetsgivare vars verksamhet 
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huvudsakligen var finansierad av allmänna medel inte kunde använda sig av stödet, samt 

att familjemedlemmar till arbetsgivaren inte kunde bli aktuella för stöd.176 

Förutom dessa återseenden av regler som redan tidigare hade varit aktuella under vissa 

perioder under pandemin, så återfanns även en del nya intressanta regler i denna nya lag. 

Även om dessa nya regler enbart påverkar tillämpningen av lag om stöd vid korttidsarbete 

under en begränsad period så kan de vara värda att belysa. En av dessa tillfälliga åtgärder 

som infördes genom denna nya lag var att man utvidgade möjligheterna för arbetsgivare 

att använda sig av stödet, genom att anta bestämmelser som gjorde det möjligt att bortse 

från de tidsgränser som rör hur många månader under en viss period som en arbetsgivare 

får ta del av stödet.177 Detta motiverades med att pandemin ledde till en exceptionell 

situation där de positiva effekterna av att bevara arbetslösheten på en lägre nivå, samt att 

stötta i grunden produktiva företag att överleva, ansågs väga tyngre än de potentiellt 

negativa effekterna av att tillåta längre stödperioder än de begränsade perioder som är 

gällande i den ursprungliga lagen.178 En annan förändring som utvidgade möjligheterna 

till stöd under denna begränsade period än ytterligare var det faktum att det i den nya 

lagen stadgades att kravet på att de ekonomiska svårigheter som ligger bakom en 

arbetsgivares ansökan om stöd inte rimligen skulle kunna ha förutsetts eller undvikits, 

inte skulle vara gällande under den tillfälliga perioden som lagen var tillämplig.179 

Anledningen till denna förändring var att lagstiftaren förutspådde att det skulle kunna leda 

till problem vid ansökningarna, eftersom att pandemin vid lagens beredning hade pågått 

under en så lång period att ekonomiska svårigheter som påkallats på grund av den 

eventuellt hade kunnat förutses.180 Båda dessa tillfälliga förändringar kan således 

sammanfattas som olika metoder för att öka arbetsgivares möjligheter att få stöd så länge 

som pandemin pågår, utan att riskera att bli nekade stöd på grund av att en bestämmelse 

som inte utfärdades med sådana här långt pågående extrema situationer i åtanke blir 

tillämplig. Lagstiftaren verkar genom sitt agerande således hinta om att den ursprungliga 

lag om stöd vid korttidsarbete inte är utformad för att kunna hantera en så exceptionell 

situation som pandemin har försatt samhället i. 

                                                           
176 2 8 §§ lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall. 
177 6 § Lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall. 
178 Prop 2020/21:83 s 21. 
179 4 § Lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall. 
180 Prop 2020/21:83 s 22. 
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I och med att denna nya lag antogs så tillkom ytterligare en intressant regel som bör 

nämnas och det är den bestämmelse som stadgar att företag som verkställer ett beslut om 

vinstutdelning eller annan liknande kassaöverföring inte har rätt till något stöd. Detta 

gäller om överföringen sker under den period som företaget har sökt stöd för, eller om en 

överföring sker två månader före den första stödmånaden alternativt sex månader efter 

den sista stödmånaden.181 Det finns goda skäl att anse att ett nekande av stöd till företag 

redan borde göras med stöd i den permanenta lag om stöd vid korttidsarbete. En anledning 

till detta är primärt att en arbetsgivare måste befinna sig i allvarliga ekonomiska 

svårigheter för att ha rätt till stöd och om företaget i fråga kan dela ut likvida medel, så 

skulle man kunna hävda att svårigheten inte är så pass allvarlig att den uppfyller detta 

krav. I förarbetena som föregick denna tillfälliga lag så framfördes det även att frågan om 

utdelningar till viss del borde kunna beaktas med utgångspunkt i de redan existerande 

bestämmelserna.182 Anledningen till att lagstiftaren ändå ansåg att det behövdes en 

uttrycklig regel trots att samma handlande i vissa fall redan kunde diskvalificera en 

arbetsgivare från att ta del av stödet, var att man ville eftersträva en ökad tydlighet i 

tillämpningen och även en ökad förutsebarhet för de berörda arbetsgivarna. En 

bidragande faktor till att denna ökade tydlighet var så högt värderad var även att det 

befarades att den nya propositionen skulle öka antalet ansökningar, varpå en smidigare 

tillämpning av lagen hos Tillväxtverket var att föredra.183 Huruvida detta tillfälliga 

förtydligande av de bestämmelser som finns i den ursprungliga lagen framöver kan 

komma att inkorporeras även i den permanenta lagen återstår att se. Det går dock att hävda 

att tydlighet och förutsebarhet är två eftersträvansvärda egenskaper hos en lagregel även 

på permanent basis och inte enbart när det råder en tillfällig ekonomisk kris. 

5. Skillnaderna mellan systemet innan och efter år 2020 

5.1 Permanent system parallellt med aktivering av regeringen 

5.1.1 Ökad europeisk konkurrenskraft 

Den tydligaste skillnaden som infördes i och med att lagändringarna som genomfördes 

under år 2020 trädde i kraft, var införandet av det nya alternativa systemet att ansöka om 

stöd vid korttidsarbete via den nya paragrafen som man finner i 5 a § lagen om stöd vid 

                                                           
181 5 § Lag om stöd vid korttidsarbete i vissa fall. 
182 Prop 2020/21:83 s 32. 
183 Prop 2020/21:83 s 33. 
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korttidsarbete. I och med att denna alternativa väg för att få tal av stödet uppkom så krävs 

inte längre regeringens aktivering vid en lågkonjunktur för att det ska finnas en möjlighet 

för arbetsgivare att ansöka om stöd, utan det infördes en permanent möjlighet för detta. 

Följden av detta blir att det blir enklare för arbetsgivare att använda sig av systemet och 

det borde rimligtvis föra med sig att systemet även nyttjas mer frekvent. Detta kan 

uppenbarligen leda till ökade kostnader för staten om en jämförelse görs med det tidigare 

läget men det är inte säkert att det av den anledningen leder till större kostnader totalt sett 

ur ett längre perspektiv. 

En av huvudanledningarna till att arbetet med att utveckla lagstiftningen kring systemet 

påbörjades var som det tidigare har presenterats att försöka göra det svenska systemet 

mera konkurrenskraftigt sett ur ett europeiskt perspektiv. Vid en första anblick så har den 

nya alternativa vägen till att få ta del av stödet lyckats med detta, eftersom att många 

andra europeiska länder har permanenta möjligheter för arbetsgivare att ansöka om stöd 

när de hamnar i en ekonomisk krissituation. Det är för övrigt så att de motsvarande 

systemen i de övriga jämförelseländerna saknar den typ av system som är utformat för att 

hantera konjunkturella kriser, som var det ursprungliga svenska systemets huvudsakliga 

användningsområde.184 Med detta i åtanke skulle det till och med kunna hävdas att det 

svenska systemet i och med de senare förändringarna är mera komplett än de systemen 

som finns i de övriga jämförelseländerna, eftersom att det numera både finns permanenta 

möjligheter för ekonomiskt stöd samtidigt som det finns en annan beredskap redo för stöd 

vid extrema lågkonjunkturer. Denna ökade konkurrenskraft hos det svenska systemet 

borde i sin tur leda till att fler företag som i annat fall eventuellt skulle ha valt att förlägga 

hela eller delar av sin verksamhet i andra europeiska länder, ser det som ett lockande 

alternativ att istället bedriva verksamheten i Sverige. Följden av detta blir således att 

arbetstillfällen bevaras inom landet, vilken i slutändan kan leda till att totalkostnaden för 

de nya ökade möjligheterna till stöd inte blir avsevärt mycket större än om förändringarna 

inte hade genomförts. Att lagstiftaren värdesätter möjligheten till att bevara 

arbetstillfällen inom landet framstår även med all tydlighet, eftersom att hela systemet för 

stöd vid korttidsarbete är utformat med målsättningen att bevara arbetstillfällen. 

                                                           
184 SOU 2018:66 s 49. 
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5.1.2 Ökad möjlighet att snabbt reagera vid ekonomisk nedgång 

Vid tillämpningen av det ordinarie systemet för stöd vid korttidsarbete så uttalades det att 

det krävdes en lågkonjunktur där konjunkturinstitutets barometerindikator låg på en nivå 

under 80, vilket är en siffra som den som redovisats tidigare sällan hamnar under. I och 

med att Covid-19 spred sig under våren 2020 så sjönk dock indikatorn så lågt som till ett 

värde av 60 under april månad. Under mars månad så uppmättes dock en siffa så hög som 

92,3 vilket kan förklaras med att det inte var tidigare än i mitten av mars som sjukdomens 

spridning tog fart på allvar.185 Med det gamla systemet så hade detta således inneburit att 

regeringen inte hade kunnat aktivera funktionerna hos systemet vid stöd vid korttidsarbete 

först i april, givet att regeringen valde att följa det som framfördes i förarbetena till den 

ursprungliga lagen om vid vilka indikatornivåer som stöd ska aktualiseras.  

Eftersom att systemet då inte hade kunnat aktiveras innan april, så hade det vid det laget 

redan hunnit gå ett åtskilligt antal veckor där många företags kundantal hade minskat på 

grund av sjukdomen och de restriktioner som snabbt togs fram för att minska 

smittspridningen. Då inga arbetsgivare under dessa veckor ännu hade kunnat minska 

arbetstiden och få stöd för denna kostnad, så hade slutresultatet blivit att arbetsgivarens 

ekonomi hade utsatts för ännu större prövningar än vad som hade varit fallet om det enbart 

var den minskade efterfrågan som hade behövt pareras. Införlivandet av det permanenta 

systemet för således med sig att det blir enklare för arbetsgivare att snabbare reagera på 

en hastigt sjunkande efterfrågan, vilket innebär att möjligheterna till att optimera 

användandet av korttidsarbete ökar. 

5.1.3 Mindre godtyckligt när det inte krävs aktiverande av regeringen 

I det system som tidigare var på plats innan det permanenta systemet för stöd vid 

korttidsarbete infördes så krävdes det som tidigare har nämnts att regeringen vid en 

stundande lågkonjunktur valde att aktivera möjligheterna för företag att ta del av stöd vid 

korttidsarbete. Som det också har konstaterats i uppsatsen så rådde det dock inget rättsligt 

tvång för en regering att genomföra denna aktivering, även om det rekommenderades att 

detta genomfördes om vissa omständigheter var gällande. Detta skulle i en mindre 

önskvärd situation leda till att olika regeringar prioriterade frågan gällande denna 

aktivering olika högt, beroende på hur den politiska diskussionen för stunden såg ut. 

                                                           
185 https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2020-05-28-

barometerindikatorn-pa-fortsatt-rekordlag-niva.html 
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Således finns det en om än minimal risk att godtyckliga beslut blir avgörande för huruvida 

arbetsgivare får möjlighet att använda sig av stöd vid korttidsarbete vid en lågkonjunktur 

eller inte.  

Denna risk kan inte sägas vara lika påtaglig i och med att det nya permanenta systemet 

för stöd har antagits. I och med införandet av detta system så krävs det inte att arbetsgivare 

som är i behov av att minska sin arbetskraft tillfälligt inväntar ett beslut som ska tas av 

en regering som vid en synnerligen djup lågkonjunktur antagligen har många olika beslut 

att fatta på samma gång. Arbetsgivarna kan istället räkna med att de får ta del av det stöd 

de behöver om de uppfyller kraven som ställs på dem i det nya permanenta systemet. 

Detta ökar på så sätt förutsebarheten kring dessa frågor och risken för godtycke elimineras 

i och med att handläggarna på Tillväxtverket måste antas följa de permanenta 

bestämmelser som antagits. Någonting annat hade inte varit förenligt med det krav på 

saklighet som ställs gällande den offentliga förvaltningen i regeringsformen.186  

5.2 De tillfälliga skillnaderna 

Många av de förändringar som skedde efter det att pandemin var en realitet är som följt 

av den tidigare presentationen tillfälliga sådana. De kommer således inte förändra den 

ursprungliga lagen i grunden, utan kommer att upphöra att gälla i samband med att 

smittspridningen anses vara under kontroll. Detta gäller både de förhöjda 

ersättningsnivåerna från statligt håll likaväl som att begränsningarna rörande under hur 

lång tid som det går att erhålla stöd bortses från. Åtgärder likt dessa har uppenbarligen en 

avsevärd påverkan gällande hur lagen ska tillämpas och skillnaderna gentemot hur 

tillämpningen såg ut innan dessa förändringar trädde i kraft är därmed betydande. 

 Överlag kan dessa skillnader dock sammanfattas som att många av de tidigare 

existerande begränsningarna i utdelandet av stöd har tagits bort under en tillfällig period 

för att kunna hantera den exceptionella situation som samhället för närvarande befinner 

sig i. Att det blir lättare för företag att ansöka om stöd utan att drabbas ökar eventuellt 

risken för dödviktseffekter, det vill säga att företag som ändå hade valt att behålla sina 

anställda får ta del av stöd. Denna ökade risk har dock bevisligen accepterats med hänsyn 

till vikten av att kunna bevara så många arbetstillfällen som möjligt under den rådande 

                                                           
186 1 kap. 9 § Regeringsformen 
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svåra ekonomiska situationen som många företag befinner sig i. Risken för ökade 

dödviktseffekter är ingenting som noteras i förarbetena men däremot påpekas det att det 

faktum att risken att för långa stödperioder kan leda till ett fördröjande av nödvändiga 

strukturomvandlingar inte anses ha lika stor betydelse under det extrema läge som 

pandemin har framkallat.187 Samma synsätt får antas gälla även rörande den ökade risken 

för dödviktseffekter. 

Den övervägande majoriteten av de tillfälliga regleringar som antagits för att hantera 

pandemin och dess konsekvenser kommer med all säkerhet att upphöra att gälla i samma 

stund som pandemin är över. Det har emellertid öppnats upp för att regleringen som 

stadgar att ett företag som verkställt någon form av utdelning inte har samma rätt till stöd, 

ska vara en del av en framtida utvärdering av det nytillkomna permanenta systemet.188 

Att det är just denna tillfälliga reglering som ska vara föremål för en sådan utvärdering är 

föga förvånande med tanke på att regeln i mångt och mycket är ett förtydligande rörande 

en av de permanenta reglerna som antogs under år 2020. Eftersom att den permanenta 

regel som förtydligandet rör infördes först i samband med införandet av det nya 

permanenta alternativet, så kommer denna tillfälliga regel inte att innebära någon skillnad 

gentemot hur rättsläget såg ut innan år 2020. 

Det går även att ifrågasätta huruvida ett permanent införande av regeln som gör 

vinstutdelningar och stöd vid korttidsarbete inkompatibla, egentligen skulle innebära 

någon avsevärd förändring gällande rättsläget i jämförelse med hur det såg ut redan vid 

antagandet av det alternativa permanenta stödet. I propositionen till denna tillfälliga 

lagändring så nämns det som tidigare konstaterats att den situationen som den tillfälliga 

lagändringen aktualiserar till viss del redan borde kunna beaktas med de redan gällande 

reglerna. Om ett företag har sådant ekonomiskt utrymme att det går att genomföra en 

vinstutdelning så går det att argumentera för att företaget har så allvarliga ekonomiska 

svårigheter som det ska vara fråga om, eller åtminstone att dessa svårigheter borde ha 

kunnat undvikas.189 I och med att den tillfälliga lagen emellertid även sätter upp givna 

tidsramar för när en sådan här vinstutdelning ska ha skett för att förhindra möjligheterna 

till stöd så bidrar den ändå till att öka förutsebarheten för de arbetsgivare som har tänkt 

                                                           
187 Prop 2020/21:83 s 21. 
188 Prop 2020/21:83 s 33 f. 
189 Prop 2020/21:83 s 32. 
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ansöka om stödet. Av den anledningen kan det tyckas vara sunt att genomföra en 

utvärdering gällande huruvida denna tillfälliga regel bör bli en del av den permanenta 

lagen för att på så sätt öka förutsebarheten, vilket skulle leda till en mer effektiv 

tillämpning av lagen. 

5.3 Större möjligheter till vidare personalutbildning – vad blir effekten? 

I samband med att budgetpropositionen för år 2021 lades fram under hösten år 2020 så 

innebar det som tidigare har konstaterats att vissa förändringar gällande stödet vid 

korttidsarbete skulle träda i kraft. Innan denna lagändring antogs så var det inte möjligt 

för en arbetsgivare att använda den frigjorda tiden som blev ett resultat av 

arbetstidsminskningen till att kompetensutveckla sin personal och få stöd för de kostnader 

som uppstod i samband med detta. De nya reglerna möjliggjorde dock detta,190 vilket får 

sägas har ökat incitamenten för arbetsgivarna att använda sig av kompetensutvecklande 

åtgärder. Denna förändring innebär således en avsevärd skillnad gentemot hur läget såg 

ut innan år 2020 då det inte fanns några sådana möjligheter att få stöd för de kostnader 

som potentiella kompetensinsatser förde med sig. Syftet med förslaget var att få fler 

arbetsgivare att utnyttja den frigjorda tiden till att synliggöra eller öka kompetensen hos 

sina medarbetare, vilket skulle vara ett kostnadseffektivt sätt att kompetensutveckla sin 

personal på. Detta följer av att det inte uppstår någon alternativkostnad i form av minskad 

produktionstakt om kompetensutvecklingen sker under den tid som arbetstagarna ändå 

inte skulle ha arbetat under i och med arbetstidsminskningen. Genom att erbjuda ett 

ekonomiskt stöd för att täcka upp för delar av kostnaderna får staten även sägas ha skapat 

incitament för arbetsgivarna att nyttja den frigjorda tiden på detta sätt och på så sätt har 

lagändringen goda förhoppningar om att uppfylla sitt syfte. Huruvida det i praktiken 

kommer innebära att arbetsgivare i fortsättningen verkligen kommer att utnyttja den 

frigjorda tiden till att kompetensutveckla sin personal återstår dock att se. 

Av skäl som tidigare redovisats så kommer det även fortsättningsvis inte röra sig om ett 

tvingande krav att genomföra kompetensinsatser för att få ta del av något ekonomiskt stöd 

vid korttidsarbete. Argumenten för att så skulle vara fallet kan förvisso anses vara väl 

motiverade och genomtänkta,191 men det kan också få konsekvensen att åtgärderna för att 

                                                           
190 17 a § lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. 
191 Se sidan 49-50. 
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höja kompetensen inte genomförs i den önskvärda omfattningen. Eftersom att det 

ekonomiska stödet för kompetensinsatserna som arbetsgivarna kan erhålla maximalt kan 

täcka 60 procent av den kostnad som åtgärderna för med sig. Det innebär att arbetsgivaren 

själv måste stå för 40 procent av kostnaderna, vilket antagligen är en kostnad som inte 

alla arbetsgivare är beredda att ta när det råder en sådan ekonomisk situation som föranlett 

att de känner sig tvingade att tillfälligt minska arbetstiden hos sina anställda. Om en 

arbetsgivare befinner sig i ekonomisk kris så finns det fog för att anta att denne väljer den 

minst kostsamma lösningen sett ur ett kortsiktigt perspektiv. Beroende på hur stor 

kostnaden för kompetensinsatserna beräknas vara, så finns det då goda skäl att anta att 

det blir mindre kostsamt att använda sig av korttidsarbetet utan att genomföra 

kompetensinsatser under den frigjorda tiden.  

Alternativet för att säkerställa att möjligheten till kompetensinsatser tas till vara på hade 

således varit för staten att täcka en ännu större del av kostnaderna som är förenade med 

insatserna. Detta blir dock en kostsam lösning för staten och det finns även vissa farhågor, 

vilket tidigare har presenterats, rörande att arbetsgivare inte skulle ägna sig åt någon form 

av kompetensinsatser under normala ekonomiska omständigheter för att på så sätt vänta 

tills det uppstår en situation då de kan få kostnaderna täckta. Det kan således konstateras 

att det rör sig om att hitta en balans gällande hur stor del av kostnaderna som staten ska 

täcka för att syftet fortfarande ska uppfyllas utan att det blir en ineffektiv hantering av 

statliga medel. När systemet har varit aktivt under en längre period så kommer det med 

all säkerhet att vara möjligt att fastställa huruvida möjligheterna till kompetensinsatser i 

samband med korttidsarbete har utnyttjats i den grad som varit önskvärd. Att fastställa 

vilken reell effekt förändringarna har haft återstår således i nuläget att se. 

6. Slutsatser  

6.1 Korttidsarbete istället för permittering – en rimlig utveckling i en förändrad 

arbetsmarknad? 

Att en arbetsgivare på grund av oförutsedda förändringar av de vardagliga 

omständigheterna som ligger till grund för ens verksamhet, kan behöva justera den 

arbetade tiden hos sina anställda, är som tidigare konstaterats i denna text ingen ny 

företeelse. Begreppet permittering och dess långa historia är ett tydligt exempel på detta. 

Införandet av stöd vid korttidsarbete har dock enligt mig fått följden att det tillkommit ett 
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mer effektivt och lämpligare alternativ för de arbetsgivare som hamnar i en situation då 

de inte har lika mycket arbete att erbjuda som när normalitet råder på marknaden. Detta 

blev ännu mera framträdande i och med de ändringar som genomfördes under år 2020, 

som innebar att det inte längre enbart var när det rådde en synnerligen djup lågkonjunktur 

som systemet för stöd vid korttidsarbete kunde tas i bruk. Införandet av detta nya 

permanenta system kommer i min mening att leda till att användningen av den 

traditionella permitteringen som existerade innan lagen om korttidsarbete infördes, 

kommer att bli alltmer sällsynt. En betydande orsak till detta är naturligtvis att det statliga 

bidraget till lönerna vid permitteringen togs bort under 90-talet, medan systemet för stöd 

vid korttidsarbete till viss del kan sägas påminna om det permitteringssystem som rådde 

innan budgetsaneringen på 90-talet. Att det statliga stödet vid permittering numera är 

borttaget bör således föra med sig att de flesta arbetsgivare ser ett mer lockande alternativ 

i att använda sig av stöd vid korttidsarbete vid en tillfällig arbetsbrist. Så som Malmberg 

konstaterade i sin artikel så har incitamenten för arbetsgivarna att använda sig av 

permittering på sätt och viss upphört att existera.192 

En annan anledning till att systemet med stöd vid korttidsarbete i och med införandet av 

det alternativa permanenta systemet, troligen kommer att ersätta den traditionella 

permitteringen är tydligheten och förutsebarheten som följer med de formkrav som omger 

korttidsarbetet. Som tidigare har redovisats i detta arbete så uppstår det med ojämna 

mellanrum tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare gällande om en permittering har 

genomförts eller inte. Denna typ av kostsamma tvister bör inte kunna uppstå vid 

användningen av stöd vid korttidsarbete, då det finns tydliga regler som stadgar att 

arbetstidsminskningen måste vara avtalad mellan arbetsgivare och arbetstagare innan den 

genomförs. Detta leder till en ökad förutsebarhet för båda parterna när en minskning av 

arbetstiden är aktuell och det bör även medföra att det blir lättare att undvika kostsamma 

tvister. 

En tredje anledning som kan innebära att stöd vid korttidsarbete kommer att användas 

mer än permittering är det faktum att det går att använda sig av systemet för stöd vid 

korttidsarbete oavsett vilken avlöningsform som den anställde har. Detta innebär en stor 

skillnad gentemot de regler som har växt fram inom permittering, eftersom att de där har 

                                                           
192 Malmberg s 184. 
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konstaterats att det inte föreligger någon permitteringsrätt när den anställde är 

månadsavlönad. Det rakt motsatta gäller som tidigare fastslagits vid stöd vid 

korttidsarbete, eftersom att det har konstaterats att kravet på en regelmässigt utgående 

kontant lön ska tolkas som att den anställde erhåller en månatlig lön. Avlöningsformerna 

på arbetsmarknaden kan självfallet variera men det som är mest standardiserat är ändå att 

få sin lön utbetalad månatligen och med anledning av detta så bör det innebära att stöd 

vid korttidsarbete kommer att användas oftare än permittering. 

För att sammanfatta så är systemet med stöd vid korttidsarbete en naturlig 

vidareutveckling av det permitteringssystem som tidigare existerade inom den svenska 

arbetsrätten. I och med att det går att ansöka om stöd vid korttidsarbete för att täcka upp 

arbetstagare som är månadsavlönade så får det nya systemet även sägas vara mer anpassat 

för dagens arbetsmarknad, vilket också troligen kommer innebära att det i framtiden 

kommer att användas i större utsträckning än vad traditionell permittering idag används. 

Den stora anledningen till detta är framförallt den förändring som skedde år 2020 i och 

med införandet av ett permanent tillgängligt system som inte krävde att nationen ska 

befinna sig i en synnerligen djup lågkonjunktur för att korttidsarbete ska vara aktuellt. 

Förändringarna under år 2020 har följaktligen skapat en mer vidsträckt möjlighet för 

arbetsgivare att minska arbetstiden hos sina anställda om arbetsbehovet tillfälligt saknas, 

utan att behöva stå för alla kostnader själva. 

6.2 Motsatt effekt med tanke på mängden visstidsanställningar? 

I samband med att det nya permanent tillgängliga systemet för stöd vid korttidsarbete 

infördes så stadgades att en av förutsättningarna för att en arbetsgivare skulle få ta del av 

detta stöd, var att arbetsgivaren hade använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att 

minska arbetskraft. Dessa åtgärder utvecklades närmare i utredningen som föregick 

lagförslaget där det som tidigare har framförts konstaterades att en sådan åtgärd kunde 

vara att exempelvis säga upp den personal som inte är tillsvidareanställd om denna 

personal inte är att anse som verksamhetskritisk.193 Att ha ett sådant krav för att en 

arbetsgivare ska få ta del av stöd vid korttidsarbete kan således tyckas stå i strid med det 

bakomliggande syftet med hela systemet. Det vill säga att bevara arbetstillfällen under en 

ekonomisk kris. En följd av detta blir att det framstår som om att lagstiftaren värderar 
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vissa typer av arbetstillfällen högre än andra och att det avgörande för värderingen av 

arbetstillfället i fråga är om det rör sig om en fast anställning eller inte. Huruvida detta är 

ett problem som går att lösa är jag dock inte helt övertygad om eftersom att en arbetsgivare 

i ekonomiskt trångmål nog i de flesta fall kommer att säga upp de anställningar som den 

inte ser som verksamhetskritiska och som den även har laglig rätt att säga upp. Att det 

råder en viss obalans mellan lagstiftarens ansträngningar för att bevara de 

tillsvidareanställdas arbetstillfällen i jämförelse med de icke tillsvidareanställdas kan 

dock konstateras. 

6.3 Omöjligt att undvika tillfälliga ändringar när krisen väl kommer? 

Innan den ursprungliga lagen om stöd vid korttidsarbete stiftades under år 2013 så 

genomfördes ett omfattande utredningsarbete som tidigare har redovisats. En av 

synpunkterna att ta fasta på som framfördes i samband med detta, var det faktum att en 

rad omständigheter talade för att det lämpligaste var att ha lagsystemet på plats innan en 

eventuell kris uppkom. Detta ansågs förhindra att vissa grupper skulle yrka på allt för 

omfattande system under krisen samt att arbetsmarknadens parter i så fall skulle ha fått 

god tid på sig att implementera systemen och på så sätt vara väl införstådda med 

systemens funktion när ett krisläge väl uppstod.194 Dessa argument är båda lätta att förstå 

och det ultimata hade antagligen varit om det föreföll sig så att alla system redan var väl 

beprövade och fanns på plats när en ekonomisk kris, likt den som uppstod i samband med 

pandemin, var en realitet. Att lagstiftaren trots att detta togs i beaktning vid antagandet 

av den ursprungliga lagen, ändå kände sig nödgad att genomföra alla de lagändringar som 

har presenterats i detta arbete, tyder dock på att det är oerhört svårt att förutse exakt vilka 

ändringar som behöver göras för att bemöta en ekonomisk kris av den paritet som världen 

mötte i samband med pandemin. Det får en att undra om det eventuellt är orealistiskt att 

ha en förhoppning om att systemen som införs under normala förhållanden ska vara så 

effektiva och väl fungerande att det inte krävs kompletterande tillfälliga lagändringar när 

den ekonomiska krisen är ett faktum? 

Till viss del kommer det nog alltid att behövas vissa kompletterande åtgärder vid varje 

enskild ekonomisk krissituation eftersom att det beroende på vilka faktorer som ligger 

bakom kommer att påverka arbetsmarknaden på olika sätt. I fallet med krisen som 
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uppstod på grund av pandemin så går det exempelvis snabbt att dra slutsatsen att det 

system som redan fanns på plats inte gav ett tillräckligt omfattande stöd för att det skulle 

gagna arbetsgivarna i tillräckligt stor utsträckning och således bevara den önskvärda 

mängden arbetstillfällen. Detta tydliggörs av det faktum att många av de tillfälliga 

bestämmelser som antogs förde med sig att antingen öka andelen av kostnadsstöd från 

staten eller att expandera andelen arbetstagare som kunde tas ut i korttidsarbete. Dessa 

förändringar behöver dock inte anses vara ett underkännande av det ursprungliga 

systemet. Redan i de första förarbetena till lagen om stöd vid korttidsarbete så anfördes 

det att det förmodligen är lättare att anpassa ett existerande system efter den aktuella 

krisen förutsättningar i jämförelse med att behöva införa ett helt nytt system.195 Att ha ett 

system på plats som man behöver komplettera med tillfällig lagstiftning är således att 

föredra framför att behöva skapa ett helt nytt system från grunden när väl krisen har 

kommit. Med det i åtanke så bör man nog acceptera att det inte går att skapa ett vattentätt 

system som inte behöver förändras på något sätt oavsett vilken typ av ekonomisk kris 

som drabbar en. 

Den andra anledningen till att ha ett fungerade system redan innan krisen är ett faktum 

var som tidigare nämndes att ge arbetsmarknadens parter god tid att implementera 

systemen. Som tidigare har konstaterats så hade inte systemet för stöd vid korttidsarbete 

använts någon gång innan pandemikrisen uppstod, vilket förde med sig att 

implementeringen av systemet hos arbetsmarknadens parter var bristfällig vid krisens 

inträde. Detta kommer dock antagligen att förändras i och med lagändringen under år 

2020 som ledde till ett införande av ett permanent tillgängligt system som inte kräver att 

det ska röra sig om en synnerligen djup lågkonjunktur för att bli tillämpligt. Systemet blir 

på så sätt en ständigt närvarande åtgärd i parternas medvetande, vilket bör leda till en 

ökad förståelse för systemet funktion om det blir aktuellt att använda sig av det igen vid 

en senare kris. 

6.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så kan man konstatera att de permanenta förändringar som skedde 

efter våren 2020 kommer att förändra systemet på så sätt att det antagligen kommer att 

nyttjas mer frekvent i framtiden. Den stora förändringen som får mig att tro detta är 
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framförallt införandet av ett permanent tillgängligt system. I mångt och mycket kommer 

detta system vara ett alternativ för arbetsgivare som tidigare hade velat använda sig av 

permittering men varit förhindrade att göra detta på grund av att permitteringsrätten har 

varit begränsad för stora delar av arbetstagarna, beroende på vilken avlöningsform den 

berörda arbetstagaren hade. Även om det hade existerat en mer vidsträckt rätt att 

permittera är det mycket som talar för att det nya systemet ändå hade föredragits av 

arbetsgivarna eftersom det hade varit enda sättet att få ta del av något statligt stöd för att 

täcka sina anställdas lönekostnader. Incitamenten för att använda sig av systemet med 

stöd vid korttidsarbete är således större än de är för att permittera. De som däremot 

förlorar på denna nya ordning är arbetstagarna, eftersom att de får täcka en större del av 

kostnaden genom att lönen sänks. Det viktigaste torde dock vara att arbetstillfället 

kvarstår och i och med det nya permanenta systemet så har möjligheterna för att detta ska 

ske ökat. Huruvida detta kommer att leda till att fler arbetsgivare väljer att förlägga sin 

verksamhet inom nationens gränser är det svårt att uttala sig om, men om syftet var att 

utveckla ett mer attraktivt och konkurrenskraftigt system för korttidsarbete så har det i 

stora drag uppnåtts enligt mig. 
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