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Förord

Arbetsmarknadspolitiken har en avgörande betydelse för hur väl arbets-
marknaden fungerar. Det innebär också att arbetsmarknadspolitikens 
utformning påverkar företagens utveckling och konkurrenskraft. Unio-
nens medlemmar berörs i högsta grad av inriktningen på politiken. Vi 
måste alla ta ansvar för de områden som vi kan påverka i syfte att skapa 
en väl fungerande arbetsmarknad.

I denna rapport presenteras ett antal förslag på hur Unionen vill föränd-
ra och utveckla arbetsmarknadspolitiken. Fokus sätts på kompetenshö-
jande insatser som i förlängningen bidrar till bättre jobb och ett mer 
utvecklande arbetsliv. Rapporten beskriver även arbetsmarknadspoliti-
kens utveckling och hur den har förändrats över tid.

Unionen jobbar aktivt med att utveckla den svenska modellen. Vår vi-
sion av den svenska modellen omfattar fler och bättre företag och mer 
utvecklande jobb. Denna rapport är en del i det arbetet.

Rapporten är skriven av Unionens utredare Jonas Olofsson och Karin 
Fristedt. Rapportens ställningsstaganden har diskuterats med förbunds-
styrelsens ledamöter.

Stockholm 2010 
Samhällspolitiska enheten

Ingela Marklund 
Tf enhetschef
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Inledning

Arbetslösheten kvarstår som ett av de största samhällsproblemen i vår 
tid. I det fempunktsprogram som Unionen har tagit fram i anslutning 
till valet hösten 2010 – Unionens politik för trygghet och jobb – står 
också frågorna om de nya jobben och insatserna för att motverka ar-
betslösheten i fokus. 

Syftet med den här rapporten är att ge en översiktlig bild av hur arbets-
marknaden har förändrats på senare år. Hur har arbetsmarknadspoliti-
ken utvecklats och hur har villkoren för Unionens medlemmar påver-
kats? Avslutningsvis presenteras Unionens förslag till förändringar av 
arbetsmarknadspolitiken. 

För Unionen är arbetslösheten utmanande av två huvudsakliga skäl:

•	 För det första innebär hög arbetslöshet att fler medlemmar riske-
rar att utsättas för sociala och ekonomiska påfrestningar. Arbets-
löshetsförsäkringen ger inget tillfredsställande inkomstskydd och 
regelverket för försäkringen tvingar också många arbetslösa att 
flytta och söka mindre kvalificerade jobb. Även om Unionen erbju-
der sina medlemmar kompletterande inkomstförsäkringar innebär 
inte detta att bristerna i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen 
kan neutraliseras. 

•	 För det andra påverkar arbetslösheten villkoren för dem som är 
sysselsatta. Möjligheterna att påverka löner och arbetsförhållanden 
minskar. Medarbetarnas andel av effektivitetsvinsterna i företagen 
hålls tillbaka. 

Sammantaget innebär detta att arbetsmarknadspolitikens effektivitet är 
en central fråga för Unionen. På ett övergripande plan ska arbetsmark-
nadspolitikens möjliggöra låg arbetslöshet utan samhällsekonomiska 
påfrestningar i form av höga prisstegringar och avtagande konkurrens-
kraft. Arbetslösheten ska minska, inflationen hållas tillbaka och en god 
reallöneutveckling garanteras. På ett mer jordnära plan betyder detta 
också att arbetsmarknadspolitiken ska bidra till att medlemmar får möj-
lighet att ställa om till nya krav på arbetsmarknaden, stöd vid uppsäg-
ning i form av förmedlings- och utbildningsinsatser. 

Kompetensutveckling och flexibilitet framhålls ofta som ledord för den 
moderna arbetsmarknadspolitiken. För Unionens del finns det också 
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all anledning att förespråka en arbetsmarknadspolitik med en sådan 
inriktning. De politiska insatserna ska bidra till att omfördela kostna-
derna för omställning. De löntagare som utsätts för omställningskrav 
på arbetsmarknaden ska få ett generöst stöd för att kunna möta kraven. 
Det är inte rimligt att de som påverkas mest negativt av förändringar i 
spåren av kriser ska bära kostnaderna på egen hand. 

Flexicurity är ett ord som återkommer i diskussionen om arbetsmark-
nadspolitiken. Uttrycket flexicurity är en sammansättning av orden 
flexibilitet och trygghet (security). Begreppet har sin upprinnelse i Dan-
mark och har vunnit stark genklang inom EU. Unionen ställer sig posi-
tiv till de grundläggande principerna bakom flexicurity. Den moderna 
arbetsmarknadspolitiken ska erbjuda både social trygghet och flexibili-
tet. Dessa båda dimensioner kan inte skiljas åt. Arbetsmarknaden kan 
bara fungera effektivt om arbetsmarknadspolitiken rustar arbetslöshets-
drabbade individer resursmässigt och kompetensmässigt. 

Frågan är då om dagens svenska arbetsmarknadspolitik är förenlig med 
intentionerna bakom flexicurity. Kan Unionens medlemmar känna sig 
tillfreds med den inriktning arbetsmarknadspolitiken har fått på senare 
år? I rapporten kommer det att framgå att så knappast är fallet. Förutom 
att arbetsmarknadspolitiken har fått en så kallad aktiveringsinriktad 
och delvis bestraffande karaktär har utbildningsinslagen i arbetsmark-
nadspolitiken i det närmaste avvecklats. I enlighet med den tidigare ak-
tivitetsgarantin och den nuvarande jobb- och utvecklingsgarantin har 
arbetsmarknadspolitiken utvecklats i mer socialpolitisk och kontrolle-
rande riktning och fått en inriktning som delvis påminner om karak-
tären på arbetslöshetspolitiken under 1900-talets första hälft. På den 
tiden omfattade arbetslöshetspolitiken knappast några insatser alls för 
tjänstemannagrupperna – de begränsade insatser som gjordes var i all-
mänhet reserverade för grupper som helt saknade yrkesutbildning. Men 
även idag kan vi alltså konstatera att arbetsmarknadspolitiken har fått 
en inriktning och ett innehåll som inte svarar mot behoven hos bredare 
löntagargrupper, bland andra Unionens medlemmar. Den utformas i 
första hand som ett motmedel mot det så kallade utanförskapet – ett 
verktyg för att bryta passivitet – och inte som en del av den generella 
välfärdspolitiken. 
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Rapportens innehåll

Innehållet i rapporten disponeras på följande sätt. De första avsnitten 
behandlar förutsättningarna på arbetsmarknaden idag. Hur har syssel-
sättningen och arbetslösheten utvecklats under de senaste tio-femton 
åren? Hur ser det ut för Unionens medlemsgrupper? Hur kan vi för-
vänta oss att villkoren på arbetsmarknaden utvecklas under de närmaste 
två-tre åren? Här betonas den stora osäkerhet som råder om utveckling-
en på arbetsmarknaden. Det mesta talar för att arbetslösheten förblir 
fortsatt hög. 

Den andra delen av rapporten berör arbetsmarknadspolitikens funktio-
ner och innehåll. På vilket sätt har arbetsmarknadspolitiken förändrats 
– och hur kan man förstå dessa förändringar? Här kommer bland an-
nat inslaget av olika garantiinsatser att beröras. Vad har hänt med ar-
betsmarknadspolitikens mer kvalificerade och utbildningsorienterade 
inslag? Vilka förändringar har skett av arbetslöshetsförsäkringen? Hur 
kan man förstå betydelsen av arbetsmarknadspolitikens omorientering? 
En slutsats är att det handlar om förändringar med en starkt anti-facklig 
prägel. Arbetsmarknadspolitiken har kommit på avvägar.

Den tredje och avslutande delen i rapporten berör behovet av nyori-
entering. Utan förändringar i arbetsmarknadspolitiken kommer dess 
legitimitet att ifrågasättas i allt bredare kretsar, inte minst bland tjäns-
temannagrupper. Behovet att bygga upp kompletterande trygghetssys-
tem och omställningsstöd förstärks. På längre sikt kan detta påverka 
uppslutningen bakom den generella välfärdspolitiken. Vilka är, enligt 
Unionen, de viktigaste elementen i en modern, uthållig och produktivt 
inriktad arbetsmarknadspolitik?  

 



10

Förutsättningar på arbetsmarknaden

Svensk arbetsmarknad har under senare år präglats av betydande svå-
righeter. Den höga arbetslösheten är alltså inget nytt fenomen som 
hänger samman med de senaste årens turbulens i spåren av finanskri-
sen. I själva verket måste krisen i början av 1990-talet betraktas som en 
vattendelare. Arbetslösheten steg till betydligt högre nivåer än tidigare 
och andelen sysselsatta i befolkningen minskade. Efter krisen följde en 
allt påtagligare tudelning på arbetsmarknaden som tog sig uttryck i fler 
sysselsatta med otrygga och tidsbegränsade anställningar parallellt med 
en växande långtidsarbetslöshet. De med svag utbildningsbakgrund har 
fått ännu svårare än tidigare att konkurrera om jobben. Men även mer 
etablerade och bättre utbildade individer har märkt av tuffare förhål-
landen på arbetsmarknaden.

Unionens medlemsgrupper har i hög grad påverkats av den negativa ut-
vecklingen. Unionen är en stor organisation och dess arbetslöshetskassa 
har sedan 1 januari 2008 omfattat mer än en halv miljon medlemmar. 
Under de senaste åren har cirka 15 procent av dem som är inskrivna 
som arbetslösa på Arbetsförmedlingen och som deltar i olika arbets-
marknadspolitiska program varit medlemmar i Unionen.1 Det är en 
betydande andel och det motiverar att Unionen ser det som en viktig 
uppgift att vara med och påverka arbetsmarknadspolitikens utveckling. 
Till detta ska läggas alla de medlemmar i Unionen som blir föremål för 
insatser via TRR Trygghetsrådet. Unionens medlemmar utgör en majo-
ritet av dem som får omställningsstöd via TRR. 

En utgångspunkt i rapporten är att utformningen av arbetsmarknads-
politiken inte bara har betydelse för arbetsmarknadens funktionssätt i 
stort utan också har omedelbara återverkningar på stora medlemsgrup-
pers vardag. Det handlar inte heller bara om arbetslöshetsförsäkringens 
regelverk och ersättningsnivåer utan också om inriktningen på de ar-
betsmarknadspolitiska programmen.  

Ett långsiktigt perspektiv på sysselsättning och arbetslöshet
Krisen i början av 1990-talet kan alltså betraktas som en vattendelare i 
utvecklingen på svensk arbetsmarknad. Värdet av den svenska produk-
tionen föll tre år i följd, från 1991 till 1993. Även om inte fallet i brut-
tonationalprodukten var lika dramatiskt som under finanskrisen

1 Vi talar då om andelar av arbetslösa som är medlemmar i olika arbetslöshetskassor – exklusive 
alfakassan.
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2008-09, blev konsekvenserna på arbetsmarknaden och ur välfärds-
synpunkt mycket mer negativa på 1990-talet. Ungefär en halv miljon 
arbetstillfällen gick förlorade jämfört med ett bortfall på drygt 100 000 
jobb under finanskrisen 2008-09. Välfärdspolitiken blev mer stram och 
mål om prisstabilitet och offentligt sparande ersatte i praktiken den ful-
la sysselsättningen som överordnat mål för den ekonomiska politiken. 
Sysselsättningen minskade i alla grupper, men mest för de yngre. 

Diagram 1. Andel sysselsatta i åldrarna 25-64 år, 20-24 år samt 16-19 år. 1983-2009.
 

 

Källa: SCB. Arbetskraftsundersökningarna (AKU). 

Som framgår av diagram 1 föll andelen sysselsatta i åldrarna under 25 
år med mer än 20 procentenheter. Det är en dramatisk nedgång som 
bara delvis förklaras av den ökade arbetslösheten. En växande andel 
studerande liksom en växande grupp unga utanför både arbetskraften 
och utbildningssystemet – så kallat ekonomiskt inaktiva – bidrog till 
nedgången.

Diagram 1. Andel sysselsatta i åldrarna 25-64 år, 20-24 år samt 
16-19 år. 1983-2009.
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Diagram 2. Öppen arbetslöshet i åldrarna över 25 år respektive under 25 år. 1983-2009.

Källa: SCB. AKU.

 
Ungdomsarbetslösheten har alltid varit högre än arbetslösheten bland 
medelålders och äldre personer. Men skillnaderna i arbetslöshetstal har 
ökat på senare år. Det sistnämnda kan delvis förklaras med den statisti-
komläggning som skedde från och med 2005, då Statistiska Centralby-
rån (SCB) introducerade den så kallade ILO-definitionen av arbetslös-
het. Den innebär att även personer som är heltidsstuderande räknas till 
gruppen arbetslösa, givet att de aktivt söker arbete. Men detta är bara 
en delförklaring. Som Unionen framhöll i rapporten ”Den tredje ar-
betslinjen – om unga på arbetsmarknaden” (våren 2010) är det mycket 
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beror inte på höga ingångslöner eller på att LAS medger ett för starkt 
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rapporten framhålls andra tungt vägande orsaker: problem kopplade till 
utbildningssystemet, svårigheterna för många unga att klara gymnasie-
skolan och bristerna i ungdomsinsatserna inom arbetsmarknadspoliti-
kens ram, bland annat frånvaron av kvalificerade utbildning. 
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Mer olikvärdiga villkor
Högre arbetslöshetstal och lägre sysselsättning återspeglas också i en 
trend mot längre arbetslöshetsperioder. Enligt SCB:s arbetskraftsunder-
sökningar utgjorde andelen långtidsarbetslösa av samtliga arbetslösa, 
det vill säga andelen med arbetslöshetsperioder som överstiger sex må-
nader, mellan 15 och 20 procent under åren från 1970-talets mitt till 
1980-talets slut. Därefter utvecklades andelen långtidsarbetslösa i takt 
med arbetslöshetstalen; år 1995 var andelen 41 procent, år 2000 30 pro-
cent och år 2004 32 procent. 2009 var det cirka 30 procent av de arbets-
lösa i åldrarna 20-64 år som hade arbetslöshetsperioder som översteg 
sex månader.  

Sammansättningen av gruppen arbetslösa har också förändrats. Vi har 
tidigare noterat att ungdomars etableringssvårigheter har tilltagit. Men 
förhållandena har också försämrats för utrikes födda och lågutbildade. 
Om vi börjar med gruppen utrikes födda kan vi konstatera att ande-
len sysselsatta i arbetsföra åldrar har minskat från drygt 70 procent un-
der 1980-talets andra hälft till strax över 60 procent 2009.2 Sysselsätt-
ningsgraden för utrikes födda är cirka 12-13 procentenheter lägre än 
för inrikes födda. Under 1980-talet var skillnaden betydligt mindre än 
10 procentenheter och ännu tidigare hade utrikes födda en högre sys-
selsättningsgrad än inrikes födda. Skillnaderna i arbetslöshetstal mel-
lan utrikes födda och inrikes födda har också ökat. Andelen arbetslösa 
bland utrikes födda är dubbelt så hög som bland inrikes födda. Samti-
digt finns det uppgifter som talar för att gruppen utomeuropeiskt födda 
drabbats mindre negativt än tidigare under den senaste lågkonjunkturen.  

Den tredje avgörande förändringen i arbetslöshetens sammansättning 
från 1990-talet och framåt gäller de försämrade förutsättningarna på ar-
betsmarknaden för personer med en svag utbildningsbakgrund. Perso-
ner som saknar utbildning på gymnasial nivå har betydligt lägre arbets-
kraftsdeltagande, lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshetstal 
jämfört med personer med gymnasial och eftergymnasial utbildning.

2 Uppgifterna härstammar från AKU:s grundtabeller.  
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Tabell 1. Arbetskraftsdeltagande (procent av befolkningen) och öppen arbetslöshet för personer som 
saknar fullbordad gymnasial utbildning, åldrarna 16-64 till och med 2002 samt 15-74 från 2005.

 Arbetskraftsdeltagande Öppen arbetslöshet 

År Kvinnor Män Kvinnor  Män 
1971 55 91   2,8   2,7 
1975 62 89   2,7   1,8 
1980 69 88   2,8   2,3 
1985 70 85   4,0   4,7 
1990 80 90   2,4   1,8 
1995 67 75   9,3 10,1 
2000 67 79   8,5   7,6 
2002 65 78   6,3   5,4 
2005 52 60 15,9 12,6 
2007 53 60 15,5 10,9 
2009 53 60 19,1 15,7 

Källor: SCB samt OECD. 

Nedgången i männens arbetskraftsdeltagande, i gruppen som saknar 
gymnasial utbildning, inleddes som framgår av tabell 1 redan under 
1970-talet, men kompenserades då av en ökning av kvinnors deltagan-
de. Efter 1990 förändrades bilden. Arbetskraftsdeltagandet föll bland så-
väl kvinnor som män, men andelsmässigt mer bland kvinnor. Till detta 
ska läggas att skillnaderna i arbetskraftsdeltagande i grupperna med och 
utan gymnasieutbildning ända sedan 1970-talets början har varit större 
för kvinnor än för män. Under 1970-talet pendlade de årliga skillna-
derna i deltagande med mellan 10 och 15 procentenheter för båda kö-
nen sammantaget. År 2009 utgjorde skillnaden i arbetskraftsdeltagande 
mellan förgymnasialt och gymnasialt utbildade 30 procent bland kvin-
nor och 27 procent bland män (åldrarna 15-74 år). 

De lågutbildades utsatthet illustreras också av följande uppgifter: 2009 
utgjorde de med förgymnasial utbildning enbart 12 procent av de sys-
selsatta på svensk arbetsmarknad. Samtidigt utgjorde de 30 procent 
av de öppet arbetslösa. Andelen arbetslösa är dubbelt så hög bland de 
lågutbildade som bland personer med fullbordad gymnasieutbildning. 
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Hälften av alla jobb som gick förlorade i finanskrisens spår efter hösten 
2008 hade innehafts av personer med förgymnasial utbildning. 

Uppgifterna om de hårdnande konkurrensvillkoren på arbetsmarkna-
den för gruppen som saknar gymnasieutbildning måste ses i relation till 
arbetskraftens allt högre utbildningsnivå. I åldrarna mellan 20 och 64 år 
minskade antalet personer som helt saknade utbildning på gymnasial 
nivå från närmare 1,8 miljoner 1985 till strax under 800 000 år 2009. 
Ser vi till dem som ingick i arbetskraften, i åldrarna 16-64 år, minskade 
andelen med enbart förgymnasial utbildning från strax under 60 pro-
cent 1971 till cirka 25 procent 1995.3 Under motsvarande period ökade 
andelen med en eftergymnasial utbildning starkt. Förändringen var 
givetvis särskilt påtaglig bland de yngre. I åldrarna 20-24 år minskade 
andelen med enbart förgymnasial utbildning från cirka 45 procent till 
strax över 10 procent. Samtidigt har skillnaderna i sysselsättningsgrad 
ökat från 1990-talets början.4 Från ganska små skillnader mellan dem 
som fullbordade respektive inte fullbordade en gymnasieutbildning vid 
ingången till 1990-talet uppgår skillnaden i sysselsättningsgrad idag till 
ca 20 procentenheter. 

De förändringar som kan urskiljas i arbetslöshets- och sysselsättnings-
mönster är långt ifrån unika för Sverige. Förändringarna följer tvärt om 
ett mönster som går igen i vår omvärld. Jämfört med förhållandena i 
t.ex. USA hade personer med förgymnasial utbildning i Sverige år 2008 
en sysselsättningsgrad som var drygt 10 procentenheter högre och en 
arbetslöshet som var mindre än hälften så stor.5 Mycket lite talar alltså 
för att en mer oreglerad arbetsmarknadsregim är mer sysselsättnings-
befrämjande ur lågutbildades synpunkt. Det går egentligen inte heller 
att dra slutsatsen att förändringarna entydigt skulle tala för att arbets-
marknadspolitikens effektivitet skulle ha avtagit. Förändringarna måste 
snarast uppfattas som uttryck för strukturella förändringar i ekonomin 
med återverkningar på arbetskraftsefterfrågan, kvalifikationskrav och 
segmenteringsmönster. En slutsats av förändringarna som berörts ovan 
är att arbetsmarknaden har blivit allt mer uppdelad, det vill säga in-
trädeshindren och inträdeskraven för dem som står utanför företagens 
interna arbetsmarknader (ungdomar och invandrare) har ökat. 

3  Arbetskraftsundersökningarnas tilläggsfrågor 1970-1995.
4 Selin, Göran, & Tydén, Hans, Arbetsmarknaden för personer som avbrutit sina gymnasiestudier, 

AMS, Stockholm 2003 (Ura 2003:8).
5 Employment Outlook 2009, OECD
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Därmed påverkas också förutsättningarna för arbetsmarknadspoliti-
kens mål och medel.  

Unionens medlemmar hårt drabbade
Som nämndes inledningsvis utgör Unionens medlemmar en bety-
dande andel av dem som drabbas av arbetslöshet och som är föremål 
för arbetsmarknadspolitiska insatser. Studerar vi månadsuppgifter från 
Arbetsförmedlingen från januari 2007 och framåt framgår att medlem-
marna i Unionens arbetslöshetskassa har utgjort en ganska stabil andel 
av såväl de öppet arbetslösa som programdeltagarna, cirka 14-15 pro-
cent. Det innebär i sin tur att Unionens medlemmar drabbades i samma 
utsträckning av den ekonomiska krisen och uppgången i arbetslösheten 
från hösten 2008 som andra grupper på den svenska arbetsmarknaden. 

Diagram 3. Unionenmedlemmar som andel av öppet arbetslösa respektive som andel av programdel-
tagare. Januari 2007 till mars 2010.

 

Källa: Arbetsförmedlingen. 
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Men uppgifterna från Arbetsförmedlingen ger inte hela bilden. Förut-
om insatserna via Arbetsförmedlingen är Unionens medlemmar i hög 
grad beroende av stöd från TRR Trygghetsrådet. I årsredovisningarna 
från TRR kan man urskilja Unionenmedlemmarnas andel av de totala 
insatserna. TRR:s insatser berör ett betydande antal personer varje år. 
2001 var det 12 505 personer som beviljades nytt omställningsstöd. 
Motsvarande uppgift för det senast redovisade året – 2008 – var 11 762 
personer. Antalet fluktuerar kraftigt och följer förändringarna i antalet 
varsel. Under IT-krisen åren 2003-04 fördubblades antalet ansökningar 
om stöd. Årsredovisningen för 2009 kommer med all säkerhet också att 
visa en betydande ökning av antalet personer med stöd. 

Tittar man närmare på den fackliga tillhörigheten hos övertaliga med-
arbetare i till TRR anslutna företag ser relationerna ut som i tabell 2 
nedan. 

Tabell 2. Facklig organisationstillhörighet hos personer med omställningsstöd via TRR (i procent)

År 2006 2007 2008

Unionen - - 54
SIF 37 35   -
HTF 19 20   -
Sveriges Ingenjörer   0   5   5
Ledarna   4   4    5
CF   5   0   0
Jusek   1   1   1
Övriga SACO-förbund   3   4    4
SEKO   6   4   4
Övriga LO-förbund   1   0   0
Statstjänstemanna förbundet (ST)   1   2   1
SKTF   1   1   1
Civilekonomerna   1   1   1
Journalistförbundet   0   1   1
Övriga   1   2   2
Oorganiserade   5   6   7
Ej angivit 15 14 14

Källa: Årsrapport TRR Trygghetsrådet.
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Som framgår av tabell 2 har Unionen medlemmar – och tidigare SIF:s 
och HTF:s medlemmar – utgjort mer än hälften av dem som beviljats 
stöd via TRR. Finansieringen av TRR:s verksamhet sker genom att de 
företag som är anslutna till TRR avsätter en viss andel av det totala lö-
neutrymmet, närmare bestämt 0,3 procent. De uppföljningar som TRR 
gör visar att en betydande andel av dem som får stöd får ett nytt jobb 
samma år som stödet beviljas. 2008 uppgick den andelen till 60 procent. 
Insatserna sätts in tidigt, redan i samband med varslet och man väntar 
alltså inte till dess en varslad faktiskt blir arbetslös. 

De snabba insatserna och kartläggningen utifrån individens behov är 
omställningsstödets styrka jämfört med vad Arbetsförmedlingen kan 
bistå med. Samtidigt är det ett problem att utbildningsinsatser och prak-
tik utgör en relativt liten andel av TRR:s verksamhet. Insatser kopplade 
till rådgivning och vägledning (coachning) dominerar helt. Det innebär 
att de långsiktiga effekterna för deltagarnas kompetensutveckling och 
kompetensuppbyggnad rimligen blir mindre påtagliga. Insatserna är 
också mindre anpassade till dem som står längre ifrån arbetsmarknaden 
och behöver mer omfattande stöd för att på sikt få mer stadigvarande 
försörjningsvillkor. Men några mer förfinade utvärderingar av resultatet 
av omställningsstödet har egentligen inte gjorts. Vi kan bara konstatera 
att verksamheten har en betydande omfattning och för tjänstemännen 
inom Unionen har TRR en stor betydelse vid sidan av den offentliga Ar-
betsförmedlingen. Omställningsavtalet utgör ett väsentligt komplement 
till den offentliga arbetsmarknadspolitiken, men omställningsstödet i 
TRR:s regi kan aldrig bli ett alternativ till den offentliga arbetsmark-
nadspolitiken. 

Vad kan vi förvänta oss under de närmaste åren?
Det inledande avsnittet i rapporten ska avrundas med en diskussion om 
hur villkoren på arbetsmarknaden kan komma att se ut under de när-
maste åren. Konjunkturbilden är väldigt skakig och det gör att alla be-
dömningar om utvecklingen måste ses som väldigt osäkra. Optimismen 
hos prognosmakarna har helt klart tilltagit, men skillnaderna i graden 
av optimism är betydande. Till osäkerheten bidrar utvecklingen av den 
internationella ekonomin. Den återhämtning som sker är i hög grad be-
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roende av ekonomisk-politiska stimulanser och en stark efterfrågeut-
veckling i Asien (främst Kina och Indien). Frågan är vilka effekterna blir 
när politiken läggs om i mindre expansiv riktning. Det gäller i Europa 
(förstärkt av den så kallade Greklandskrisen, de nya sparprogrammen i 
Storbritannien etc), men också i kraftigt skuldsatta och tunga nationer i 
världsekonomin som USA och Japan. 

I en prognos för den globala ekonomin som internationella valuta-
fonden (IMF) presenterade i april 2010 förutspås en svag utveckling i 
Europa. Den ekonomiska tillväxten i Sverige förväntas stanna vid 1,2 
procent 2010 och 2,5 procent 2011. Det är långt under Konjunkturinsti-
tutets prognos för den ekonomiska tillväxten i rapporten Konjunkturlä-
get från mars 2010. Där förutspås tillväxten uppgå till 3,5 procent 2011. 
Trots det menar Konjunkturinstitutet att den svenska ekonomin befin-
ner sig en djup lågkonjunktur. Värdet av den samlade produktionen, det 
vill säga BNP, föll med hela 7 procent från första kvartalet 2008 till sista 
kvartalet 2009. Motsvarande värdeminskning för industriproduktionen 
var 20 procent. Men det positiva i Konjunkturinstitutets bedömning är 
att sysselsättningen återigen anses öka och att arbetslöshetstalen stabili-
seras runt 9 procent de kommande två åren (2010 och 2011), vilket dock 
måste ses som en historiskt hög nivå. Under våren 2010 har drygt 400 000 
personer varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen, antingen som öppet 
arbetslösa eller som deltagare i olika programverksamheter.6  

En samstämmig bedömning i konjunkturprognoserna är att företagen 
fortsätter att ha betydande ledig kapacitet. Under de senaste åren har 
produktiviteten varit låg. Även om man gjorde sig av med arbetskraft 
i samband med krisen från slutet av 2008 skedde inte detta i propor-
tion till produktionsfallet. När nu efterfrågan återhämtar sig kan många 
varuproducerande företag höja produktionen utan att nyanställa. Det 
finns betydande utrymme för att höja produktiviteten. Det innebär i sin 
tur att de positiva sysselsättningseffekterna av uppgången i ekonomin 
kan låta vänta på sig. 

Till problembilden hör också att 65 000 sjukskrivna blir av med sin sjuk-
penning och ska föras över till Arbetsförmedlingen under de närmaste 
två åren. Dessa är framför allt hänvisa till programmet arbetslivsintro-
duktion som redan i april 2010 omfattade cirka 14 700 deltagare.

6  Genomsnitt per månad. 
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Drygt 20 procent av de inskrivna på Arbetsförmedlingen har grund-
skola som högsta avslutade utbildningsnivå. Den här gruppen kommer 
att växa under de närmaste åren, framför allt på grund av att en så stor 
andel av ungdomarna (ca 25 procent) inte fullföljer sin gymnasieutbild-
ning. Det talar också för att Arbetsförmedlingen står inför flera tuffa 
utmaningar framöver. 

En sammanfattande bedömning: fortsatt hård konkurrens job-
ben – generationsväxlingen löser inte problemen
Om man ska sammanfatta förutsättningarna på arbetsmarknaden 
framöver kan man kort konstatera att det blir fortsatt hård konkurrens 
om jobben. Antalet personer i inträdesåldern på arbetsmarknaden ökar. 
Mellan år 2000 och 2008 ökade antalet personer i åldern 16-19 år med 
ca 115 000 personer eller med mer än 25 procent. Antalet personer i ål-
dern 20-24 år ökade med 65 000 och kommer att fortsätta att öka snabbt 
under de närmaste åren. Det innebär att konkurrensen om studieplatser 
och lediga arbetstillfällen tilltar. Samtidigt talar alltså flertalet konjunk-
turprognoser för att efterfrågan på arbetskraft förblir relativt svag, åt-
minstone under de kommande två åren, även om det sker en återhämt-
ning av produktionsvolymer och en påtaglig stegring av produktiviteten 
i näringslivet. Förklaringen är, återigen, att företagen har betydande 
ledig kapacitet. Det kan dröja innan det blir dags för mer omfattande 
nyinvesteringar och nyanställningar.

Det finns också anledning att betona att generationsväxlingen knappast 
kommer att lösa problemen. Ibland framhålls att fyrtiotalisternas uttåg 
från arbetsmarknaden inom kort kommer att leda till flaskhalsproblem 
och tilltagande knapphet på arbetskraft. Enligt Arbetsförmedlingens 
uppskattning är det drygt 800 000 individer som går i pension räknat 
från 2009 fram till 2015. Men man bör sätta ett frågetecken vid genera-
tionsväxlingens omedelbara betydelse för arbetslösheten: 

•	 Nivån på arbetslösheten bestäms inte enbart av förhållanden på ut-
budssidan utan av den samlade efterfrågan i ekonomin. 

•	 Matchningen på arbetsmarknaden, t.ex. mellan lediga jobb och 
arbetssökande ungdomar, påverkas av relationen mellan jobbens 
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krav och ungdomarnas erfarenheter och utbildning. Idag är det up-
penbart att vi har en bristande anpassning på utbildningsområdet. 
Svensk Näringsliv presenterade nyligen en rapport som visar att 
väldigt många företag, inte minst mindre företag, upplever allvar-
liga rekryteringsproblem – trots den höga arbetslösheten! Ungefär 
vart femte rekryteringsförsök misslyckas. (Att söka men inte finna 
– Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010, del 1)

•	 Mycket talar också för att den stora vågen av pensionsavgångar 
redan är förbi (se diagram 4). Antalet personer i utträdesåldrarna 
62-64 år kulminerar i år (2010) och minskar sedan kontinuerligt 
fram till 2015. Man måste ta hänsyn till att många löntagare, fram-
för allt i den privata sektorn, har avtal som medger en relativt låg 
pensionsålder.

 
Diagram 4. Antal individer i åldern 62-64 år

 
Källa: SCB. Befolkningsstatistik.
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Inriktningen på arbetsmarknadspolitiken

Arbetsmarknadspolitiken rymmer olika utgångspunkter och motiv. 
(Olofsson & Wadensjö, 2009) De omedelbara målen för insatserna ut-
görs av allt från rena försörjnings- och kontrollmotiv, som ligger nära 
socialpolitiken, till mer tillväxtorienterade motiv som tangerar den eko-
nomiska politiken. I Sverige har den traditionellt starka betoningen på 
arbetslinjen och den aktiva arbetsmarknadspolitiken, det vill säga poli-
tikens sysselsättningsskapande, rörlighetsfrämjande och kompetenshö-
jande egenskaper, lett till att arbetsmarknadspolitiken setts som en del 
av en strategi för att uppmuntra ekonomisk tillväxt. Arbetsmarknadspo-
litiken fick ett genombrott i slutet av 1950-talet efter att fackförenings-
ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner formulerat ett program 
för hur samhällsekonomin skulle kunna uppnå låg arbetslöshet, låg 
inflation och hög ekonomisk tillväxt. En relativt restriktiv ekonomisk 
politik och solidarisk lönepolitik skulle kombineras med en aktiv ar-
betsmarknadspolitik. (Milner & Wadensjö, 2001) Arbetsmarknadspo-
litiken skulle enligt Rehn och Meidner fungera som ett smörjmedel för 
att underlätta arbetskraftens rörlighet i riktning mot ekonomins mest 
lönsamma och högeffektiva företag och därmed minska tendenser till 
prisökningar. 

Det viktigaste målet för arbetsmarknadspolitiken är att bidra till en ef-
fektiv matchning på arbetsmarknaden. Insatserna ska underlätta för ar-
betsgivare att så snabbt som möjligt hitta lämpliga personer för att fylla 
lediga platser (vakanser) och arbetssökande ska så snabbt som möjligt 
hitta ett jobb som motsvarar rimliga förväntningar om lön, arbetsin-
nehåll och pendlingsavstånd. Detta övergripande mål brukar illustreras 
med den så kallade Beveridgekurvan eller UV-sambandet.7 (Björklund, 
Edin, Holmlund & Wadensjö, 2006) Sambanden i Beveridgekurvan kan 
förklaras enligt följande. Kurvan visar olika kombinationer av antal va-
kanser och antal arbetslösa. Se figuren nedan. En rörelse längs kurvan 
(kurva 1) förklaras av konjunkturella förändringar som resulterar i hö-
gre eller lägre arbetslöshet. Arbetsmarknadspolitikens och särskilt ar-
betsförmedlingens stora betydelse ligger i att påverka kurvans läge, det 
vill säga att minska det antal vakanser som behövs för att sysselsätta ett 
givet antal arbetslösa. Kurvans förskjutning (från kurva 1 till kurva 2) 
förklaras således av en effektivare matchning och en bättre fungerande 
arbetsmarknad, det vill säga lägre sökkostnader, snabbare tillsättning av 
lediga jobb och totalt sett lägre arbetslöshet.

7   UV-sambandet kommer av de engelska uttrycken unemployment (arbetslöshet) och vacancies 
(vakanser). 
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Beveridgekurvan/UV-sambandet.  

 

  

För att klara detta mål måste både förmedling av lediga jobb och andra 
verksamheter i arbetsförmedlingens regi ha en betydande omfattning. 
Om arbetsförmedlingens platsförmedlande och informationsspridande 
funktioner berör en mindre del av de arbetssökande och en mindre del 
av de lediga jobben blir effekterna på arbetsmarknadens funktionssätt i 
termer av det så kallade UV-sambandet små. 

Varje år är det en stor mängd lediga platser som ska matchas mot arbets-
sökande på den svenska arbetsmarknaden. Målet för arbetsmarknads-
politiken är att underlätta denna matchning. Antalet lediga jobb som 
behövs för att minska antalet arbetslösa ska minska. Om man lyckas 
med detta reduceras risken för inflationsdrivande lönebildning. Ur soci-
al synpunkt minimeras risken för att en person ska behöva gå arbetslös 
under långa perioder. Ur facklig synpunkt minskar också risken för att 
löneökningar äts upp av prisstegringar.
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I detta avsnitt kommer arbetsmarknadspolitikens organisation och hu-
vudinriktning att presenteras och diskuteras. Det kommer att framgå 
att arbetsmarknadspolitiken har tre grundläggande beståndsdelar och 
att det på varje centralt område går att peka på svåra utmaningar och 
förändringsbehov, inte minst ur ett fackligt perspektiv. 

Organisation och omfattning
Organisationen av arbetsmarknadspolitiken har genomgått betydande 
förändringar under senare år. Fram till för några år sedan var det Ar-
betsmarknadsverket som hade ansvar för arbetsmarknadspolitiken. 
Arbetsmarknadsverket var i sin tur uppdelad i tre olika myndigheter: 
AMS, 20 regionalt uppdelade länsarbetsnämnder och de lokala ar-
betsförmedlingarna. Nu har dessa myndigheter slagits samman till en 
myndighet: Arbetsförmedlingen. Detta har bland annat inneburit att 
länsarbetsnämnderna avvecklats. Den nya organisationen följer en upp-
delning efter lokala arbetsmarknadsområden, där ett lokalt arbetsmark-
nadsområde definieras som en eller flera kommuner som omfattas av en 
gemensam arbetsmarknad. Totalt finns det 69 arbetsmarknadsområden 
i landet. Indelningen är lite flytande och beror bland annat på hur kom-
munikationer och pendlingsmönster utvecklas. Ett arbetsmarknadsom-
råde kan rymma ett eller flera förmedlingskontor. Arbetsmarknadsom-
rådena är sedan grupperade i tio större marknadsområden. 

I Sverige ökade de arbetsmarknadspolitiska utgifterna kraftigt i sam-
band med krisåren under 1990-talets första hälft. Därefter förändrades 
förutsättningarna på arbetsmarknaden, men relaterar man utgifterna 
för arbetsmarknadspolitiken till nivån på den öppna arbetslösheten är 
utgifterna lägre i dag. Finanskrisen som slog till under hösten 2008 ledde 
till en betydande ökning av de arbetsmarknadspolitiska insatserna, men 
inte till någon grundläggande förändring av inriktningen. Som påtalats 
tidigare förstärks istället trenden mot mer av mindre kvalificerade insat-
ser – insatser med låg styckkostnad (genomsnittskostnad per deltagare). 
Det innebär t.ex. att utbildning blir mindre vanligt medan jobbsökarak-
tiviteter och vägledning (coachning) sätts i främsta rummet. På senare 
år har också systemet med kompletterande aktörer inom Arbetsförmed-
lingen uppmuntrats. Det innebär att Arbetsförmedlingen ges i uppdrag 
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att anlita privata förmedlare och coacher för att hantera såväl nyblivna 
arbetslösa som mer långvarigt arbetslösa inom ramen för jobb- och ut-
vecklingsgarantin samt jobbgarantin för arbetslösa ungdomar. Ett slags 
marknad för privat arbetsförmedlingstjänster etableras där de komplet-
terande aktörerna får ta över allt fler funktioner, det gäller bland annat 
utformning av individuella handlingsplaner och rena kontrollfunktio-
ner av de arbetslösas kopplat till arbetslöshetsförsäkringens regelverk.

Diagram 5. Öppet arbetslösa och programdeltagare som andel av arbetskraften, 16-64 år. 1980-2009.

 

Källa: SCB (AKU) och Arbetsförmedlingen. Observera att arbetslösheten beräknas 
enligt den gamla definitionen, det vill säga heltidsstuderande som aktivt söker ar-
bete räknas inte till gruppen öppet arbetslösa.

 
En förändring över tid, som framgår av diagram 5, är att andelen pro-
gramdeltagare av det totala antalet arbetslösa, det vill säga öppet arbets-
lösa och arbetslösa i arbetsmarknadspolitiska program, har varit lägre 
sedan början av 1990-talet än åren dessförinnan. Trots en avsevärd 
förbättring av villkoren på arbetsmarknaden efter 1990-talskrisen var 
det totala antalet individer som var arbetslösa eller i arbetsmarknads-
politiska program betydligt högre, cirka 130 000 fler, år 2007 än 1985. 

Diagram 3. Öppet arbetslösa och programdeltagare som andel av 
arbetskraften, 16-64 år. 1980-2009.
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Som andel av BNP avsattes emellertid lika mycket till arbetsmarknads-
politiken år 2007 som 20 år tidigare. I själva verket halverades utgifterna 
för arbetsmarknadspolitiken som andel av BNP i Sverige mellan 2001 
och 2007, en utveckling som i hög grad avvek från våra nordiska grann-
länder. Utvecklingen illustrerar inriktningen på billigare garantiinsatser 
och en urholkning av ersättningen till arbetslösa (både via försäkringen 
och i form av aktivitetsstöd). 

Den sänkta ambitionsnivån kan ses mot bakgrund av effektutvärde-
ringar som pekade på att arbetslöshetsperioderna förlängdes genom att 
många arbetslösa som skulle ha kunnat få jobb ”låstes in” i arbetsmark-
nadsprogram (se Calmfors, Forslund & Hemström, 2002). Studierna 
visade också att effekterna på möjligheterna att få jobb av att ha deltagit 
i en arbetsmarknadspolitisk aktivitet, t.ex. arbetsmarknadsutbildning, 
var begränsad. I andra studier framhölls emellertid att höga volymer 
i arbetsmarknadspolitiska program förebyggde en omfattande social 
utslagning och underlättade för många att snabbt återgå till jobb när 
förhållandena på arbetsmarknaden förbättrades. Under senare år har 
också forskningen på området bekräftat en mer positiv bild av arbets-
marknadspolitikens effektivitet. Studier som täcker längre tidsperioder 
visar markant positiva sysselsättnings- och inkomsteffekter av deltagan-
de i t.ex. kvalificerad arbetsmarknadsutbildning och yrkespraktik (se 
Nordlund 2010; Sohlman 2009; SOU 2007:112). 

I fortsättningen av detta avsnitt kommer arbetsmarknadspolitikens tre 
viktigaste beståndsdelar att beröras.   

A. Arbetsförmedling
Det främsta arbetsmarknadspolitiska redskapet för att underlätta 
matchningen på arbetsmarknaden är arbetsförmedlingen. De första of-
fentliga arbetsförmedlingarna i Sverige etablerades i kommunal regi år 
1902. År 1935 förbjöds all privat arbetsförmedling. De kommunala ar-
betsförmedlingarna förstatligades som en del av mobiliseringen under 
det andra världskriget. Förbudet mot privata arbetsförmedlingar upp-
hävdes först år 1993. Men trots förekomsten av privata alternativ är den 
offentliga arbetsförmedlingens ställning fortsatt mycket stark. Cirka 30 
procent av jobben beräknas förmedlas via Arbetsförmedlingen. Samti-
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digt ska man alltså vara medveten om att Arbetsförmedlingen idag sam-
verkar med och i mycket stor utsträckning köper tjänster från så kallade 
kompletterande aktörer.

Arbetsförmedlingen omfattar den service som erbjuds arbetslösa, ar-
betssökande och företag som söker arbetskraft. Arbetsförmedlingen har 
flera funktioner. Den mest grundläggande funktionen är att förmedla 
kontakten mellan arbetssökande och arbetsgivare. Den andra funktio-
nen är att på olika sätt stödja arbetslösa individer för att förbättra utsik-
terna att få stadigvarande arbete. Detta sker främst genom att arbetslösa 
erbjuds deltagande i olika programverksamheter och aktiviteter. Den 
tredje huvudfunktionen är en ren kontrollfunktion. Merparten arbets-
lösa får ekonomiskt understöd via arbetslöshetsförsäkringen. Alltför 
generösa ersättningsvillkor via arbetslöshetsförsäkringen anses redu-
cera individers motiv att söka arbete. Arbetsförmedlingen ska vara den 
kontrollinstans som ser till att personer som får ersättning från arbets-
löshetsförsäkringen ägnar sig åt aktivt arbetssökande och accepterar ar-
betserbjudanden som kan anses skäliga i förhållande till den arbetslöses 
tidigare arbetslivserfarenhet och utbildning. 

Ett centralt hjälpmedel i arbetsförmedlingen arbete är den individuella 
handlingsplanen. En handlingsplan för den arbetssökande ska upprättas 
senast 30 dagar efter arbetslöshetsperiodens början. Handlingsplanen 
utgör ett slags kontrakt eller en överenskommelse och ska innehålla ut-
fästelser om vad som kan och bör göras för att den arbetslöse snarast ska 
komma i arbete. När arbetslösa anvisas till praktikplatser är det också 
viktigt att den lokala fackliga parten bevakar att det finns en genomar-
betad handlingsplan. I grunden handlar det om att bevaka att praktiken 
omfattar ett kvalificerat lärande – och att praktikanter inte missbrukas 
som billig arbetskraft. 

Antalet inskrivna personer på arbetsförmedlingen säger något om de 
utmaningar arbetsmarknadspolitiken står inför. Sedan år 2000 har mel-
lan 1 miljon och 1,2 miljoner personer årligen varit inskrivna som ar-
betssökande. Antalet personer som skrivs ut från arbetsförmedlingen 
för att de har fått ett jobb har pendlat mellan 500 000 och 600 000. Det 
innebär att ungefär en tiondel av de inskrivna har fått jobb räknat på 
månadsbasis (Den offentliga arbetsförmedlingen). Av dessa har i sin tur 
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ungefär 10 procent fått arbete med någon form av understöd, t.ex. löne-
bidrag. Enligt en lag från 1975 blev arbetsgivare skyldiga att rapportera 
lediga platser till arbetsförmedlingen. I vilken utsträckning detta skedde 
är emellertid högst osäkert. Den lagstadgade skyldigheten avskaffades 
också år 2008, bland annat med motiveringen att det sedan 1993 inte 
funnits något förbud mot privat arbetsförmedling. Helt visst är att en 
minskande andel av de jobb som tillsätts på den svenska arbetsmarkna-
den förmedlas via arbetsförmedlingen. 

En stor utmaning ur arbetsmarknadspolitisk synpunkt är att enbart ett 
fåtal av de arbetssökande är nytillkommande. Det stora flertalet inskriv-
na har en längre inskrivningshistoria. Enligt en redovisning från Ar-
betsförmedlingen var andelen för första gången inskrivna mindre än 10 
procent av samtliga inskrivna under åren 1995 till 2006 (Arbetsmark-
nadsrapport 2008:1). Om man begränsar sig till åldersgruppen 25-54 år 
blir problembilden tydlig. Cirka 45 procent av de inskrivna i dessa åld-
rar hade under år 2006 inskrivningstider som sammantaget uppgick till 
mer än tre år. Cirka 25 procent hade inskrivningstider på över fem år. 
Långa sammantagna inskrivningstider på arbetsförmedlingen antyder 
att berörda personer har en hög arbetslöshetsrisk. Närmare hälften av 
dem som får jobb via arbetsförmedlingen får tidsbegränsade jobb. Den 
höga volymen tidsbegränsade anställningar återspeglar den trend som 
berörts tidigare. 

B. Arbetsmarknadspolitiska program
De arbetsmarknadspolitiska programmen utgör en mycket väsentlig 
del av den aktiva arbetsmarknadspolitiken – den andra grundläggande 
beståndsdelen i arbetsmarknadspolitiken. Syftet med programmen är i 
första hand att rusta individerna kompetens- och erfarenhetsmässigt så 
att deras möjligheter att få jobb ökar. 

Som påtalats tidigare har sammansättningen av programmen föränd-
rats. Det program som traditionellt har varit helt dominerande, arbets-
marknadsutbildningen, har minskat kraftigt till förmån för den tidigare 
aktivitetetsgarantin, numera jobb- och utvecklingsgarantin samt jobb-
garantin för ungdomar. I samtliga fall kan man tala om insatser med 
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mer av fokus på individuell handledning och ensidigt jobbsökande, 
mindre på långsiktig kompetensutveckling. (Finanspolitiska rådets rap-
port 2010) Det här är en utveckling som Unionen betraktar med dju-
paste oro.
 
Diagram 6. Andel av deltagarna i arbetsmarknadspolitiska program i utbildningsinsatser. 1983-2009.

 

Källa: Arbetsförmedlingen. Kvarstående i arbetsmarknadspolitiska program. Må-
nadsgenomsnitt.

Diagram 6 återger en kraftig minskning av andelen deltagare i utbild-
ning. Andelen har i stort sett halverats sedan slutet av 1990-talet. Upp-
gifterna i diagrammet gör inte någon skillnad mellan deltagare i så 
kallad förberedande utbildning och yrkesinriktad arbetsmarknadsut-
bildning. Med förberedande utbildning avses kurser som syftar till att 
förbereda deltagarna för annan programverksamhet, till exempel social 
träning. Den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen har minskat 
mest sedan 1990-talet. 

Andel i utbildning av samtliga programdeltagare, 1983-2009
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Inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska programverksamheten 
har garantiinsatser dominerade av jobbsökaraktiviteter fått allt större 
utrymme. Det främsta exemplet är aktivitetsgarantin som tillkom år 
2000 och som nu har ersatts med jobb- och utvecklingsgarantin. Dessa 
är egentligen paraplybeteckningar för sysselsättning inom en rad olika 
program. Utmärkande är dock den lokala styrningen av innehållet, 
frånvaron av en tydlig bortre tidsgräns och orienteringen mot personer 
med långa arbetslöshets- och inskrivningsperioder. Inskrivningstiden 
skulle motsvara två år för deltagande aktivitetsgarantin. Inom jobb- och 
utvecklingsgarantin har denna tidsgräns sänkts till 300 arbetslöshetsda-
gar. Under år 2009 var det över 53 000 personer per månad som deltog i 
jobb- och utvecklingsgarantin, vilket motsvarade närmare 30 procent av 
den totala deltagarvolymen i arbetsmarknadspolitiska program. Tren-
den har varit starkt stigande. 

Det finns flera program som kan räknas till kategorin ”förberedande” 
insatser och som särskilt vänder sig till utsatta grupper (förberedande 
utbildning, projekt med arbetsmarknadspolitisk anknytning, ung-
domsinsatser (jobbgarantin), tidigare datortek/aktivitetscenter etc.). 
Programmen har utformats för att tillgodose förändrade behov på ar-
betsmarknaden. Det handlar om att tillgodose behov hos grupper som 
annars lätt fastnar i en perifer position och långvarigt bidragsberoende: 
ungdomar med svag utbildning, äldre som blir arbetslösa, utomnordis-
ka invandrare och funktionshindrade. De risker som följer av långvarigt 
utanförskap möts med insatser där det huvudsakliga motivet är just att 
motverka social exkludering. Problemet är som sagt att orienteringen 
mot dessa program har skett parallellt med att man i stort sett har av-
vecklat mer kvalificerade programinsatser. Arbetsmarknadspolitiken 
har fått en mer markant socialpolitisk karaktär. 

C. Arbetslöshetsförsäkringen
Arbetslöshetsförsäkringen utgör den tredje viktiga komponenten i ar-
betsmarknadspolitiken. Det är en försäkring som har en avgörande 
betydelse för arbetsmarknadens funktionssätt, relationerna mellan ar-
betsmarknadens parter och lönebildningen. I Sverige har det funnits 
en strävan att arbetslöshetsförsäkringen ska baseras på inkomstbort-
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fallsprincipen precis som andra trygghetsförsäkringar. Det präglade de 
förändringar av arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes i början 
av 1970-talet. En huvudsträvan var att lägga inkomsttaket, det vill säga 
den högsta inkomst som täcks av försäkringen, på en så pass hög nivå 
att arbetslöshetsförsäkringen gav fullgott skydd mot inkomstbortfall för 
medelinkomsttagare. Därmed skulle uppslutningen bakom det enhet-
liga försäkringssystemet öka och behovet av kompletterande avtalade 
och/eller privata försäkringar i motsvarande grad minska. Skillnader i 
arbetslöshetsrisker och inkomstnivåer skulle inte slå igenom i form av 
kraftigt differentierade försäkringspremier. I förlängningen skulle detta 
stärka uppslutningen bakom den generella välfärdspolitiken.

I dag finns det emellertid påtagliga tendenser till att arbetslöshetsförsäk-
ringen utvecklas i en annan riktning än man tänkte sig på 1970-talet. Ett 
uttryck för detta är den snabba framväxten av avtalade och individuella 
inkomstförsäkringar. Dessa försäkringar – och det gäller t.ex. Unionens 
medlemsförsäkring – utgör ett komplement till arbetslöshetsförsäkring-
en. De erbjuder tillägg till den ordinarie arbetslöshetsförsäkringen så att 
den försäkrade kan få ersättning för det inkomstbortfall som överstiger 
taket för dagpenningen, det vill säga 680 kronor per dag eller 80 procent 
av en månadsinkomst på 18 700 kronor (det vill säga 14 960 kronor före 
skatt) under längst 300 dagar. De sistnämnda beloppen motsvarar det 
tak för dagbeloppet som gäller i arbetslöshetsförsäkringen från och med 
1 januari 2007. Ett annat uttryck för den förändrade inriktningen är de 
minskade statliga subventionerna av arbetslöshetskassorna som i sin tur 
bidragit till både höjda egenavgifter och större skillnader i avgiftsnivåer 
mellan olika arbetslöshetskassor.

1973 års lag om arbetslöshetsförsäkring var en viktig milstolpe i 
utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningsperiodens längd 
fördubblades från 150 till 300 dagar. Kompensationsnivån i försäk-
ringen höjdes samtidigt som lagen stipulerade om ett högsta dagbe-
lopp på 130 kronor per dag. Taket justerades sedan upp automatiskt 
i relation till ett index för den genomsnittliga industriarbetarlönen. 
I diagram 7 relateras det högsta dagbeloppet i arbetslöshetsförsäk-
ringen från 1974 fram till 2009 till prisbasbeloppen. Som framgår 
utvecklades högsta dagbeloppet ganska väl i linje med prisbasbelop-
pet fram till 1990-talets början. Därefter visar kurvan för högsta dag-
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belopp större hack. Sedan 2001 har dagbeloppet inte alls utveck-
lats i linje med prisbasbeloppet, vilket indikerar att ersättningen har 
släpat efter i förhållande till den generella inkomstutvecklingen.  

Diagram 7. Högsta dagbelopp i arbetslöshetsförsäkringen samt årligt prisbasbelopp. 1974-2009.

 

Källa: Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) samt Socialstyrelsen. 

 
År 1993 skedde först en höjning och sex månader senare en sänkning 
av högsta dagbeloppet från 598 till 564 kronor. Dessutom avskrevs den 
automatiska uppskrivningen av dagbeloppet i relation till den genom-
snittliga industriarbetarlönen. Taket i försäkringen skulle istället be-
stämmas av regering och riksdag. Men det fanns fler ingredienser i de 
besparingar som beslutades 1993. Ersättningsnivån sänktes från 90 till 
80 procent av förlorad förvärvsinkomst samtidigt som det karensvillkor 
på fem dagar utan rätt till ersättning för den som påbörjade en ny ar-
betslöshetsperiod, som gällt fram till 1989, återinfördes. 

1996 sänktes ersättningsnivån till 75 procent av förlorad inkomst sam-
tidigt som högsta dagbelopp låg kvar på 564 kronor. Året efter juste-

Diagram 7. Högsta dagbelopp i arbetslöshetsförsäkringen samt 
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rades ersättningsnivån åter upp till 80 procent samtidigt som högsta 
dagbeloppet höjdes till 580 kronor. Nästa steg kom i juli 2001 då ett 
nytt system med förhöjt dagbelopp de första 100 dagarna infördes. Det 
högsta beloppet höjdes till 680 kronor de första dagarna och låg kvar 
på 580 kronor från dag 101 till dag 300. Året efter, 2002, höjdes högsta 
dagspenningen till 680 kronor, det vill säga till dagens nivå, medan det 
förhöjda beloppet justerades upp till 730 kronor. (Historik om arbets-
löshetsförsäkringen). 

Ytterligare viktiga regelförändringar avseende ersättningsbeloppen ge-
nomfördes 2007. Det förhöjda beloppet under de första 100 dagarna 
togs bort samtidigt som den högsta dagpenningen fick ligga kvar på 680 
kronor. Ersättningsnivån på 80 procent gällde nu för de första 200 da-
garna, men reduceras därefter till 70 procent. Efter 300 dagars arbets-
löshet inträder den ovan omtalade jobb- och utvecklingsgarantin som 
erbjuder 65 procent av den tidigare inkomsten i ersättning. Dagar med 
aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning skulle från och med nu läggas 
samman och fick följaktligen högst uppgå till 300 dagar innan jobb- och 
utvecklingsgarantin trädde in. Ett undantag gjordes för föräldrar med 
barn under 18 år vars ersättningsperioder kunde uppgå till 450 dagar. 

Relaterar man högsta dagpenningbeloppen i arbetslöshetskassorna till 
inkomstnivåerna för de sysselsatta kan man konstatera att andelen un-
derförsäkrade – de som får mindre än 80 procent av sin inkomst täckt 
av arbetslöshetsförsäkringen under de 200 första arbetslöshetsdagarna 
– har varierat mellan olika fackliga organisationer och över tid. Enligt 
en undersökning av Arbetslöshetskassornas samorganisation var det 
enbart drygt 10 procent av samtliga arbetslösa med arbetslöshetsersätt-
ning som fick en ersättning som motsvarade minst 80 procent av för-
lorad arbetsinkomst i november 2009. (Bara en av tio heltidare får 80 
procent) Nästan 90 procent fick alltså en lägre ersättning. Andelen un-
derförsäkrade har ökat från drygt 60 procent 2007 till nästan 90 procent 
idag. Hösten 2009 var över 90 procent av de arbetslösa medlemmarna 
i Unionens arbetslöshetskassa underförsäkrade, det vill säga de fick en 
ersättning som låg långt under 80 procent av förlorad arbetsinkomst.

Under de senaste åren har det följaktligen skett en skärpning av både 
avgifts- och ersättningsregler. De statliga subventionerna har minskat, 
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karensdagarna har blivit fler och egenavgifterna har ökat. Ett syfte är 
att avgifterna ska bli mer riskdifferentierade, det vill säga relaterade till 
arbetslöshetsnivån inom respektive område, något som indirekt ska 
tvinga de fackliga organisationerna och medlemmarna i arbetslöshets-
kassorna att vara återhållsamma i lönekraven. Regelförändringar har 
också lett till att det har blivit svårare för deltidsarbetslösa att stämpla 
upp till heltid. 

Sammanfattning
I Sverige har arbetsmarknadspolitiken traditionellt haft en betydande 
omfattning och orienterats mot aktiva åtgärder snarare än passivt un-
derstöd. Arbetsmarknadspolitikens övergripande syfte kan illustreras 
med den så kallade Beveridgekurvan. Syftet är att skapa en effektivare 
matchning mellan arbetssökande och lediga platser, något som kan ske 
via t.ex. arbetsförmedling och utbildningsinsatser.

En genomgång av arbetsmarknadspolitikens tre viktigaste bestånds-
delar – arbetsförmedlingen, programaktiviteterna och arbetslöshets-
försäkringen – visar att det har skett stora förändringar på senare år. 
Arbetsförmedlingens platsförmedlande och kontrollerande funktioner 
betonas starkare idag än tidigare. Det finns en tydligare intention att 
förmedlingen ska lägga särskild energi på utsatta grupper. De arbets-
marknadspolitiska programmen har generellt sett lägre prioritet och 
åtgärdernas sätts in sent, det vill säga efter längre arbetslöshetsperioder. 
Framför allt har den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen mins-
kat i betydelse till förmån för jobbsökaraktiviteter och garantiinsatser. 
Även på programsidan ser man en starkare prioritering av grupper med 
större etableringssvårigheter på arbetsmarknaden, något som bland an-
nat kommer till uttryck i jobb- och utvecklingsgarantin. 

Arbetslöshetsförsäkringen har också genomgått betydande föränd-
ringar. Det låga taket i försäkringen gör att flertalet löntagare är under-
försäkrade. Försäkringen har också blivit mindre generös genom fler 
karensdagar och lägre ersättningsnivåer. Till detta kommer sänkta sub-
ventioner, höjda och mer riskdifferentierade egenavgifter. Införandet av 
jobb- och utvecklingsgarantin innebär i praktiken att en bortre parentes 



35

för ersättning från försäkringen har införts. Ersättning ges under maxi-
malt 300 dagar (5 dagar i veckan, det vill säga totalt under 60 veckor). 

Förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen har haft som direkt och 
indirekt syfte att begränsa de fackliga organisationernas lönepolitiska 
handlingsutrymme. Samtidigt har de ekonomiska och sociala villkoren 
för de arbetslösa blivit allt mer prekära. De tvingas söka första bästa 
jobb utan avseende på tidigare utbildning och erfarenhet. Detta leder 
inte bara till välfärdsförluster för de drabbade individerna utan till en 
mindre väl fungerande arbetsmarknad. 

Tjänstemannagrupperna drabbas särskilt hårt av denna politik. Utform-
ningen av de arbetsmarknadspolitiska programmen och arbetslöshets-
försäkringen bidrar i minskande grad till att uppmuntra och underhålla 
utbildningsinvesteringar. Detta skapar i sin tur mindre gynnsamma för-
utsättningar för företagens utvecklingsarbete, för förnyelsen i arbetslivet 
och för ekonomisk tillväxt. 
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Unionens förslag till omorientering av 
arbetsmarknadspolitiken
I detta avsnitt presenteras Unionens förslag till en mer modern och 
balanserad arbetsmarknadspolitik som förbinder trygghet för den 
enskilde med ökad effektivitet på arbetsmarknaden. Men innan vi gör 
det ska vi sammanfatta de utmaningar arbetsmarknadspolitiken står 
inför på kort och lång sikt.

A. I det korta tidsperspektivet handlar det om att hantera följdverk-
ningarna av den finanskris som bröt ut under hösten 2008. Även om 
återkommande rapporter talar för att vi befinner oss i en allt starkare 
återhämtningsfas kommer det att dröja innan en stigande efterfrågan 
och ökad orderingång i företagen återspeglas i nyinvesteringar och 
nyanställningar.8 Svåra obalanser i den offentliga ekonomin i flera 
länder i Europa bidrar till osäkerheten. Arbetsmarknaden kommer att 
utvecklas svagt under 2010 och sannolikt också under 2011. Det talar 
i sin tur för att volymerna i de arbetsmarknadspolitiska programmen 
måste ligga kvar på en hög nivå. 

B. I det längre tidsperspektivet ska arbetsmarknadspolitiken bidra till 
att motverka tendenser till segmentering och underlätta en struktur-
omvandling. Det har under lång tid funnits tendenser till en förstärkt 
uppdelning mellan hög- och lågproduktiva sektorer, något som också 
resulterar i växande skillnader i anställnings- och lönevillkor mel-
lan olika grupper på arbetsmarknaden. En arbetsmarknadspolitik för 
uthållig tillväxt måste ta sikte på att underlätta omställning genom att 
erbjuda generös inkomstbortfallskompensation via arbetslöshetsför-
säkringen och stöd till kompetensutveckling, det vill säga huvudingre-
dienserna i det som brukar kallas för flexicurity. I praktiken har arbets-
marknadspolitiken under flera år gått i motsatt riktning. Vi behöver en 
omorientering av arbetsmarknadspolitikens inriktning.  

Den svenska arbetsmarknadspolitiken har i likhet med politiken i 
flera andra länder orienterats i allt mer aktiveringspolitisk riktning. Ett 
centralt syfte är att motverka att ungdomar och långtidsarbetslösa per-
manent hamnar utanför arbetskraften. Detta sker genom hårdare krav 
på motprestationer i utbyte mot bidrag och olika slags garantiinsatser 
för dem som varit öppet arbetslösa en viss tid, med särskilt betoning 
på arbetsförmedling och coachning: jobb- och utvecklingsgarantin för 
medelålders och äldre och jobbgarantin för ungdomar. I spåren av de

8   I många industriföretag finns det också en potential att möta den ökade efterfrågan genom att 
återgå till normal arbetstid efter de arbetstidsförkortningar som genomfördes under det mest akuta 
krisskedet 2009. 
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förändrade reglerna i sjukförsäkringen har man också utvecklat lik-
nande insatser för den kategori som nu förs över från Försäkringskas-
san till Arbetsförmedlingen: Arbetslivsintroduktion. Lyftet är ett annat 
exempel på en åtgärd med liknande bakomliggande intentioner. 

Utvecklingen av garantiinsatser av det här slaget, med en relativt låg ge-
nomsnittskostnad per deltagare, i kombination med de tidsgränser som 
gäller i arbetslöshets- respektive sjukförsäkringen, innebär att deltag-
arvolymerna tenderar att öka snabbt under konjunkturskeden med väx-
ande öppen arbetslöshet. Programvolymerna ökar alltså med automatik 
utan att det behöver ses som ett uttryck för en arbetsmarknadspolitisk 
ambitionshöjning.9 Problemet är också att stora satsningar på aktivering 
via coachning och intensifierad vägledning av grupper som anses ris-
kera att permanent slås ut från arbetsmarknaden inte fungerar särskilt 
effektivt när arbetskraftsefterfrågan är så svag som den har varit den 
senaste tiden. Sänkt ersättning och hot om avstängning från understöd 
har inga påvisbara effekter på sökintensiteten när problemet är att det 
finns för få lediga tjänster att söka. Vad som istället skulle behövas är 
insatser som tar sikte på att rusta individerna inför den uppgång i ef-
terfrågan som för eller senare kommer, det vill säga via insatser som tar 
sikte på utbildning, färdighetsträning och förbättrad hälsa.   

Inriktningen på garantiinsatser
De två dominerande garantiinsatserna – jobb- och utvecklingsgarantin 
respektive jobbgarantin – omfattar idag en betydande andel av de to-
tala deltagarvolymerna i arbetsmarknadspolitiska program. Jobb- och 
utvecklingsgarantin samlar 40 procent och jobbgarantin strax under 30 
procent av antalet deltagare i program med aktivitetsstöd (maj 2010). 
Det här illustrerar samtidigt att omfattningen av sedvanlig praktik och 
utbildning är begränsad. Det finns en uppenbar risk att garantiinsat-
serna tränger undan mer kvalificerade program som arbetspraktik och 
arbetsmarknadsutbildning. Programinsatserna får en socialpolitisk ka-
raktär och inriktas ensidigt på dem som står längst från arbetsmarkna-
den. Andra grupper blir i högre grad hänvisade till insatser via omställ-
ningsavtalen, t.ex. i TRR.s regi. På sikt kan det äventyra uppslutningen 
bakom den offentliga arbetsmarknadspolitiken. Den låga ersättningen 

9 Arbetslösa som har haft arbetslöshetsersättning i 300 dagar skrivs automatiskt in i jobb- och ut-
vecklingsgarantin. Ungdomar som har varit arbetslösa i tre månader skrivs in i jobbgarantin. 
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för deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin (65 procent) respektive 
jobbgarantin (för dem som saknar aktivitetsstöd 134 kronor/dag) går 
inte att försvara ur ett rättvise- och effektivitetsperspektiv. Deltagare i 
garantiåtgärderna riskerar att bli utnyttjade av oseriösa arbetsgivare. 

Arbetspraktik 
Programmet Arbetspraktik omfattar olika verksamheter och arbetslösa 
fördelas till olika delar av programmet beroende på tidigare erfaren-
heter (arbetspraktik, prova-på-platser, praktisk kompetensutveckling, 
etc.). Generellt sett är syftet att erbjuda arbetslösa fördjupade erfarenhe-
ter av arbetslivet. Antalet deltagare har också ökat under senare året och 
uppgår nu till drygt 21 000 (maj 2010), vilket motsvarar drygt 10 pro-
cent av den totala programvolymen. Unionen menar att programmet 
arbetspraktik borde få växa i än högre grad. Detta är särskilt välmotive-
rat när efterfrågan på arbetskraft är så pass svag som den är nu. Unionen 
menar också att den restriktion för praktikperioder till tre månader som 
finns i vissa fall borde avvecklas. Sex månader borde vara huvudregel för 
samtliga praktikinsatser. Tre månader är en alldeles för kort period för 
att ge insyn och erfarenheter av förhållandena i arbetslivet. Samtidigt är 
det viktigt att kvalitén på praktiken tillgodoses. Detta ska ske genom att 
kraven på samråd med facklig part vid anvisning av en arbetslös till en 
arbetsplats tillgodoses. Dessutom ska arbetspraktiken alltid kopplas till 
ett introduktions- och utbildningsprogram som har godkänts av lokala 
alternativt regionala fackliga företrädare. 

Unionen menar att den snabba ökningen av så kallade garantiinsatser riskerar att urholka 
arbetsmarknadspolitikens effektivitet. Volymerna i dessa program bör minska till förmån för 
mer kvalificerade och tidiga programinsatser. Ersättningsvillkoren för deltagarna bör också 
förbättras.

Unionen bedömer att en fortsatt ökning av antalet deltagare i programmet Praktik ligger 
väl i linje med konjunkturella förutsättningar och många arbetslösas behov av kvalificerad 
arbetslivserfarenhet. Det fackliga inflytandet vid anvisningar av arbetslösa till enskilda ar-
betsplatser måste däremot regleras effektivare. Särskilda utbildningsprogram för arbetslösa 
bör utformas i anslutning till praktiken. 
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Nystartsjobb
Nystartsjobben ökade starkt i omfattning under hösten 2009 och våren 
2010 och uppgår för närvarande (maj 2010) till cirka 32 000. Nystartsjob-
ben innebär en subvention för arbetsgivare som anställer en långtidsar-
betslös. Subventionsgraden uppgår till de dubbla arbetsgivaravgifterna. 
Den här utvecklingen är bekymmersam ur flera synpunkter. Modellen 
med nystartsjobb innebär att Arbetsförmedlingens funktion begränsas 
till bidragsutbetalning. Det finns inte längre någon koppling till en in-
dividuell handlingsplan och det finns uppenbara risker att nystartsjob-
ben leder till undanträngning av ordinarie jobb. Istället för nystartsjobb 
förordar Unionen en modell som innebär att introduktions- och utbild-
ningsplatser kan inrättas efter kollektivavtalade överenskommelser mel-
lan lokala partsföreträdare. Först efter sådana överenskommelser ska 
det vara möjligt för arbetsgivaren att rekvirera ett stöd som motsvarar 
subventionsgraden av nystartsjobben från arbetsförmedlingen.

 

Arbetsmarknadsutbildning
Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning uppgår till drygt 5 000, 
vilket motsvarar de nivåer som rådde på 1950-talet. Detta är enligt Uni-
onens uppfattning helt orimligt. En aktuell genomgång av effektutvär-
deringar talar för mycket gynnsamma sysselsättningseffekter för dem 
som har deltagit i arbetsmarknadsutbildning jämfört med villkoren för 
arbetslösa som inte deltagit i utbildning. (Finanspolitiska rådets rapport 
2010) Arbetsmarknadsutbildning är också ett strategiskt instrument för 
att underlätta strukturomvandling, ökad rörlighet och högre produkti-
vitet. Idag konstrueras ett motsatsförhållande mellan reguljär utbildning 
och arbetsmarknadsutbildning. Men det handlar om en felsyn. Utbild-
ningsformerna kompletterar varandra. Arbetsmarknadsutbildningen är 
också i högre grad orienterad mot bristyrken samtidigt som den når 

Den nuvarande modellen med nystartsjobb riskerar att bidra till missförhållanden i arbets-
livet. Arbetslösa utnyttjas som lågbetald arbetskraft och konkurrensförhållandena mellan 
företagen snedvrids. Unionen förordar ett alternativ där staten subventionerar introduk-
tions- och utbildningsplatser som baseras på kollektivavtalade överenskommelser.
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grupper som inte har möjlighet att lånefinansiera en reguljär utbildning. 
Under en period med hög arbetslöshet och svag arbetskraftsefterfrågan 
är det i allra högsta grad motiverat att förbereda arbetskraften för de 
lediga jobb som kommer när efterfrågan tilltar på allvar. Unionen me-
nar också att det självklart bör vara så att arbetsmarknadsutbildning ska 
kunna erbjudas på eftergymnasial nivå. Kurser inom ramen för yrkes-
högskolan bör t.ex. kunna upphandlas och erbjudas som arbetsmark-
nadsutbildning (givetvis under förutsättning att de arbetslösa uppfyl-
ler de formella antagningskraven för dessa kurser). Som ett första steg 
borde antalet deltagare i kvalificerad arbetsmarknadsutbildning kunna 
öka till ett månadsgenomsnitt på 15 000 deltagare under 2011. 

Ungdomsinsatser
Ungdomsinsatserna inom arbetsmarknadspolitiken domineras idag 
helt av jobbgarantin. Jobbgarantin har gjorts något mer flexibel sedan 
hösten 2009, men kan fortfarande kritiseras på avgörande punkter. 
Ungdomar ska vara arbetslösa tre månader innan de blir föremål för 
insatser, vilket är en alldeles för lång tid. Praktik och utbildning borde 
vara viktigare ingredienser i programmet. Det är positivt att regeringen 
har gjort det möjligt för ungdomar att följa jobbgarantin på deltid, pa-
rallellt med studier på komvux eller språkträning på sfi, men Unionen 
menar att det är otillräckligt. Inom ramen för ungdomsinsatserna borde 
det vara möjligt att studera på heltid, t.ex. att läsa in en gymnasiekompe-
tens för dem som saknar sådan. Det bör finnas en utbildningsgaranti för 
alla unga vuxna som inte uppnått kraven för slutbetyg med grundläg-
gande högskolebehörighet. För att förverkliga denna utbildningsgaranti 
krävs samordnande ansträngningar och en mobilisering av resurser 
via såväl kommunerna och det reguljära utbildningssystemet som ar-
betsmarknadspolitiken. Målet borde vara att åtminstone 20 procent av 

Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning måste öka från dagens extremt låga nivå. Det 
handlar om att arbetsmarknadspolitikens kompetenshöjande innehåll måste förstärkas. 
Unionen förordar i ett första steg att antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning ökar till 
cirka 15 000 under 2011. Arbetsmarknadsutbildning ska givetvis också kunna erbjudas på 
eftergymnasial nivå. 
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deltagarna i ungdomsinsatserna ägnar sig åt studier. Inom jobbgarantin 
har andelen studerande understigit 10 procent. 

Ökad samverkan med kommunerna
Unionen menar också att det är viktigt att Arbetsförmedlingen samver-
kar lokalt med kommunerna om arbetslösas villkor. Inte minst många 
arbetslösa ungdomar är beroende av försörjningsstöd. Andelen försörj-
ningsstödsberoende ökade totalt med 20 procent från våren till hösten 
2009. Sveriges Kommuner och Landsting har föreslagit en modell för 
ökad samverkan mellan myndigheter som Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan å ena sidan och kommunerna å andra sidan (En-
dörr-in. En gemensam ingång för arbetssökande). Det borde vara en 
självklarhet att ta vara på detta initiativ, inte minst med tanke på att 
arbetsmarknadspolitiken getts en så stark socialpolitisk inriktning och 
att så många av de arbetssökande är beroende av kompletterande un-
derstöd via kommunerna, både ekonomiskt och i form av vård och re-
habilitering.

Avskaffa den differentierade a-kasseavgiften
Under de senaste åren har det genomförts drastiska förändringar inom 
arbetslöshetsförsäkringen som drabbat många. Bland dessa föränd-
ringar finns den förhöjda finansieringsavgiften. Den differentiering av 

Unionen föreslår en utbildningsgaranti för arbetslösa ungdomar som inte har fullbordat sina 
gymnasiestudier. Andelen studerande inom ungdomsinsatserna bör öka till minst 20 procent 
och ersättningsvillkoren förbättras. Regeln om att en ung person måste ha varit arbetslös 
i minst tre månader för att kvalificera sig för särskilda ungdomsinsatser inom arbetsmark-
nadspolitikens ram bör tas bort.  

Det är anmärkningsvärt att inte mer har hänt på samverkansområdet när det gäller ungdo-
mars försörjningsvillkor trots att behovet av mer formaliserad samverkan över myndighets-
gränser har påtalats under minst 20 år. Unionen stödjer mot den bakgrunden det initiativ 
som har tagits av SKL om ”En-dörr-in” som syftar till att samordna insatserna från kommu-
nerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.   
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avgiften som har införts – det vill säga att medlemmar i a-kassor med 
högre arbetslöshet får betala en högre avgift – bygger på föreställningen 
att detta ska påverka de fackliga organisationerna till försiktighet, sär-
skilt när arbetslösheten är hög i deras a-kassor. Men a-kassornas orga-
nisationsområden sammanfaller oftast inte med gällande avtalsområ-
den. För Unionens del har frågan inte aktualiserats överhuvud taget i 
den pågående avtalsrörelsen 2010. Systemet uppnår inte de effekter som 
avsetts beträffande lönebildningen och bör avskaffas då det exkluderar 
människor och drabbar den enskilde på ett orimligt sätt. 

Förändra beräkningsgrund och arbetsvillkor
Andra försämringar som också genomförts är ett antal stora villkors-
förändringar i försäkringen, såsom förändrade beräkningsgrunder för 
normalarbetstid och dagsförtjänst, deltidsbegränsning, skärpning av ar-
betsvillkoret, borttagande av studerandevillkor och kortare överhopp-
ningsbar tid. Dessa förändringar leder till att det för vissa har blivit be-
tydligt svårare att få ersättning överhuvudtaget eller att ersättningen har 
blivit betydligt lägre för dem som kvalificerat sig till försäkringen. För-
ändringarna drabbar särskilt de som har svagare anknytning till arbets-
marknaden, unga som är på väg in på arbetsmarknaden samt kvinnor i 
betydligt högre grad än män. Här anser Unionen att regelverket måste 
ses över så det inkluderar snarare än utesluter människor. Exempelvis 
ska man inte straffas för att man går en lång utbildning eller är föräldra-
ledig – den överhoppningsbara tiden måste vara tillräckligt lång för att 
kunna omfatta levnadsomständigheter av det här slaget.

Unionen föreslår att den differentierade a-kasseavgiften avskaffas eftersom den bygger på 
en felaktig föreställning om lönebildningens förutsättningar och arbetslöshetens orsaker. 

Unionen menar att arbetslöshetsförsäkringens regler för ersättning och arbetsvillkor måste 
förändras så att grupper med en svagare ställning på arbetsmarknaden inte systematiskt 
missgynnas.
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Höj taket i a-kassan 
Fler och fler personer blir underförsäkrade i dagens arbetslöshetsför-
säkring och bara en av tio som arbetat heltid får idag ut 80 procent av sin 
tidigare inkomst. Majoriteten av alla arbetslösa har alltså inte det skydd 
av arbetslöshetsförsäkringen som den är tänkt att vara. Inkomstskyd-
det utgör i dag endast ett grundskydd för normalinkomsttagaren. Om 
inga förändringar sker för att återupprätta arbetslöshetsförsäkringen är 
risken stor att det starkt minskade skyddet leder till att legitimiteten och 
tilltron till försäkringen undergrävs. 

Unionen menar att det orimligt att en allt större risk läggs på den enskil-
de i ett samhälle där omställningskraven blir allt större. Taket i a-kassan 
måste höjas. Ett långsiktigt mål är att cirka 80 procent av de yrkesverk-
samma får 80 procent av sin inkomst vid arbetslöshet. Ett första steg 
vore att lägga arbetslöshetsförsäkringens tak i nivå med sjukförsäkring-
ens, det vill säga vid 7,5 prisbasbelopp (26 500 kr/mån).

Begränsa det yrkes- och utbildningsmässiga sökområdet 
under en första period
Ett bra trygghetssystem ger individen möjlighet att ställa om och ta sig 
vidare, till utbildning eller nytt jobb. Unionen anser att den arbetslöse 
bör ges rätt att begränsa sitt arbetssökande geografiskt och till det egna 
yrkes- och utbildningsområdet under en första tidsperiod. Detta bidrar 
till en bättre matchning på arbetsmarknaden – rätt person får rätt jobb, 
ett varaktigt, långsiktigt val. Att tvinga individen till jobb långt under 
dennes kvalifikationer gynnar inte samhällsekonomin – kompetens un-
derutnyttjas och produktiviteten tenderar att sjunka. 

Unionen föreslår att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs till en inkomstnivå motsvarande 
26 500 kronor per månad. På sikt ska 80 procent av löntagarna nå upp till 80 procents 
inkomstbortfallsersättning vid arbetslöshet. I dag är det bara en av tio som gör det. Det här 
måste ses som en av de mest centrala välfärdspolitiska reformerna framöver.
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Avslutning

De senaste åren har varit turbulenta på arbetsmarknaden. En kraftig 
högkonjunktur avlöstes av en finanskris med mycket allvarliga effekter. 
Nu förbättras situationen successivt, men förhållandena är osäkra och 
instabila. Om villkoren på arbetsmarknaden ska utvecklas i önskvärd 
riktning måste arbetsmarknadspolitiken förstärkas och effektiviseras. 
Unionen har i denna rapport presenterat ett antal förslag som syftar till 
att utveckla dynamiken i arbetslivet genom ökade kompetenssatsningar 
och trygghet för den enskilde i omställningen. Vi menar också att ar-
betsmarknadens parter skulle kunna spela en mer central roll inom ar-
betsmarknadspolitiken än idag. Inte bara via omställningsavtalen utan 
också när det gäller att tillgodose behovet av introduktions- och utbild-
ningsplatser för unga och arbetslösa på arbetsplatserna. Vi hoppas att 
denna rapport ska bidra till samhällsdebatten och leda en ökad insikt 
om behovet av att förändra arbetsmarknadspolitiken. 
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Arbetsmarknadspolitiken har en avgörande betydelse för hur väl arbetsmark-
naden fungerar. Det innebär också att arbetsmarknadspolitikens utformning 
påverkar företagens utveckling och konkurrenskraft. 

I rapporten En arbetsmarknadspolitik på avvägar presenteras ett antal förslag 
på hur Unionen vill förändra och utveckla arbetsmarknadspolitiken. Fokus 
sätts på kompetenshöjande insatser som i förlängningen bidrar till bättre jobb 
och ett mer utvecklande arbetsliv. Rapporten beskriver även arbetsmarknads-
politikens utveckling och hur den har förändrats över tid.

Unionen jobbar aktivt med att utveckla den svenska modellen. Vår vision av 
den svenska modellen omfattar fler och bättre företag och mer utvecklande 
jobb. Denna rapport är en del i det arbetet.

Rapporten är framtagen av Unionens Samhällspolitiska enhet som har till 
uppgift att påverka företagens utveckling och förändra arbetsplatser till det 
bättre för Unionens medlemmar.

Unionen är Sveriges största fackförbund i det privata näringslivet. Tillsam-
mans skapar vi framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.
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