
 

  



Inledning 

 
Den 14 september är det val i Sverige. Det är ett val som kommer att handla om många frågor som är 

viktiga för Unionens närmare 600 000 medlemmar.  

Unionen utgår från devisen ”Allt kan bli bättre” och arbetar för fler och bättre jobb. Ett viktigt verktyg 

för detta är en aktiv näringspolitik. Konkurrenskraftiga företag och ekonomisk tillväxt skapar 

utrymme för högre löner, bättre villkor och ökad välfärd och bidrar till att jobb behålls, skapas och 

utvecklas. 

Sverige konkurrerar på en global marknad med ett innovativt näringsliv och hög kompetens. 

Möjligheten att utveckla kompetensen är central, inte minst för att trivas och utvecklas i yrkeslivet. 

Kompetens innebär trygghet på arbetsmarknaden och är nyckeln till en rörlig arbetsmarknad där vi 

kan byta arbete och karriär mitt i livet. 

Det finns några tillfällen då samhällsengagemanget ökar och ett valår är ett sådant tillfälle. Förbundet 

bildar opinion såväl inför ett val som i mellanvalsperioden. Unionen är partipolitiskt obundet men har 

förslag och åsikter i politiska frågor. Det är så vi kan bidra till att allt kan bli bättre. 

Cecilia Fahlberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbetsmarknaden måste fungera bättre 
 

Arbetslösheten ligger kvar på en alltför hög nivå. Under 2013 var i genomsnitt 411 000 personer 

arbetslösa, vilket motsvarar åtta procent av arbetskraften. Samtidigt fungerar 

trygghetsorganisationernas arbete väl.  Bland de som Trygghetsrådet (TRR) stöttade fick 9 av 10 ett 

nytt jobb under det senaste året.  Det är glädjande att se att tjänstemännen får nya jobb, men 

samtidigt oroar utvecklingen av arbetslösheten i stort. En tredjedel har varit arbetslösa längre än sex 

månader, och många av de arbetssökande har en eller flera faktorer (t ex bristfällig utbildning) som 

gör att de har det extra svårt att få ett jobb. Unionen anser att utbildning, både kompetensutveckling 

och mer grundläggande utbildning måste prioriteras. Det krävs stora insatser för att komma till rätta 

med det utbildningsgap som synliggörs i arbetsmarknadsstatistiken.   

Ungdomsarbetslösheten ett problem hur man än räknar 

Den höga arbetslösheten bland unga är ett samhällsproblem. Utmaningarna varierar dock inom 

gruppen unga. Många får ett jobb ganska snabbt, medan en del har det svårare. Arbetslösheten 

bland unga 15-24 år var i genomsnitt 23,6 procent under 2013. Måttet tar dock inte hänsyn till hur 

arbetslösheten är fördelad.  När man räknar bort heltidsstuderande var arbetslösheten bland unga 

knappt 14 procent under 2013. Detta nyanserar bilden. Om grunden till att man valt att studera är 

att man inte lyckas få ett jobb, är problemet större än om man väljer att studera och samtidigt är 

intresserad av ett sommarjobb. Bland de arbetslösa unga hade 15 procent (23 400) varit arbetslösa 

längre än ett halvår. 

A-kassan viktig för omställning 

Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig förutsättning för omställningen på arbetsmarknaden. Bara en 

av tio arbetslösa har idag ett skydd som motsvarar 80 procent av inkomsten. Taket i försäkringen är 

alltför lågt, vilket reducerar arbetslöshetsförsäkringen till att bli en grundförsäkring samtidigt som 

legitimiteten för arbetslöshetsförsäkringen hotas då allt fler skaffar sig kompletterande försäkringar, 

till exempel via fackligt medlemskap.  

Unionen anser att: 

 En gymnasial utbildning är med få undantag ett krav på dagens arbetsmarknad, och en grund 

för olika former av högre utbildning. Möjligheterna att på olika sätt höja sin kompetens 

genom exempelvis Komvux och yrkeshögskola måste förbättras.  

 Ungdomsarbetslösheten är främst ett utbildningsproblem, inte ett löneproblem.  

 Taket i arbetslöshetsförsäkringen bör i ett första steg höjas till samma nivå som taket i 

sjukförsäkringen, 7,5 prisbasbelopp eller 27 500 kronor i månaden. 

 

 

 

 

 

 



Arbetsmiljö ger framtidens välfärd 
 

Människan är ekonomins viktigaste resurs och långsiktiga investeringar i de anställda garanterar 

företagens konkurrenskraft. I en kreativ innovationsdriven ekonomi blir förutsättningarna för 

medarbetarna att utvecklas allt viktigare. Arbetsmiljöarbete är lönsamt och varje satsad krona ger 

ekonomiska och sociala vinster tillbaka till företaget. När medarbetarna mår bra presterar de också 

bättre. För samhället finns stora vinster att hämta i form av minskade sjukskrivningskostnader. 

Skatteintäkterna ökar också i takt med fler arbetade timmar. I ett arbetsliv där vi måste arbeta längre 

upp i åldrarna är ett förebyggande arbetsmiljöarbete en förutsättning. Det tjänar både de anställda, 

företagen och samhället på. 

Förebyggande arbetsmiljöarbete är viktigt 

På samma sätt som ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till vinster för företag, människor och 

samhället så blir ett uteblivet arbete snabbt en kostnad. Idag ser vi att så är fallet; allt färre företag 

omfattas av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Sjukkostnaderna har återigen börjat stiga i takt med 

ökade sjukskrivningar. Nu är den psykiska ohälsan den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Stress och 

högt tempo måste tas på allvar och ses som de arbetsmiljörisker som de faktiskt är. Men på många 

platser saknas kunskapen om hur man effektivt förebygger psykosociala risker. När arbetsgivarna har 

viljan till ett bra arbetsmiljöarbete, men saknar kunskapen om hur det bäst bedrivs, så ska samhället 

vara där och stötta. Därför vill Unionen se krafttag både för att vända arbetsmiljöarbetets negativa 

trender, samt se satsningar på den förebyggande företagshälsovården, arbetsmiljöforskningen, 

kunskapsöverföringen och arbetsmiljöinspektionerna.  

Unionen anser att:  

 Arbetsmiljöverkets resurser bör stärkas och en satsning på förebyggande verksamhet 

behövs. 

 Anslagen till forskning bör höjas och ett nationellt oberoende arbetsmiljöcentrum inrättas. 

 Ett kunskapslyft om psykosocial arbetsmiljö till företag och förtroendevalda bör genomföras. 

 Ett system som leder till att fler arbetsplatser omfattas av en företagshälsovård med hög 

kvalitet bör införas.  

 Krav på god arbetsmiljö vid all offentlig upphandling bör ställas.  

 

 

 
 

 



Kompetens och kunskap bygger morgondagens arbetsliv 

 
Vår välfärd bygger på att det svenska näringslivet förmår konkurrera på världsmarknaden med 

avancerade varor och tjänster. Fortsatta satsningar som bidrar till att höja arbetskraftens kunskap 

och kompetens är avgörande för att Sverige ska vara attraktivt att investera i och för att fler 

kvalificerade jobb ska skapas.  

Det är nu hög tid att med gemensamma krafter skapa ett nytt system för finansiering av 

kompetensutveckling för yrkesverksamma, där staten, arbetsmarknadens parter och den enskilde 

individen delar på kostnaderna. De som redan befinner sig på arbetsmarknaden är mångfalt fler än 

inflödet av nyutbildade varje år. Hur deras kompetens utvecklas är därmed av central betydelse för 

den svenska konkurrenskraften. Att dagens studiemedelsystem är otillräckligt för detta syfte är 

uppenbart. De över 35 års ålder står endast för åtta procent av användningen av studiemedel inom 

all eftergymnasial utbildning. Över 40 års ålder är andelen fyra procent. Från 40 års ålder kan antalet 

personer på högskolan med studielån räknas till några hundratal per årskull. Svensk konkurrenskraft 

är beroende av ett nytt system som gör det möjligt för yrkesverksamma att helt eller delvis gå ned i 

arbetstid för att bygga på sin utbildning eller byta karriär. Det krävs även ett tillräckligt utbud av 

relevanta utbildningar som passar yrkesverksamma. Högskolan behöver få ett tydligare uppdrag och 

bättre ekonomiska förutsättningar att bedriva återkommande utbildning för dem som redan arbetar.   

Investera i fler utbildningsplatser 

För att upprätthålla näringslivets konkurrenskraft behöver Sverige även investera i fler 

utbildningsplatser. Utbildningsnivån är idag högre i ett trettontal konkurrentländer, och många starkt 

växande ekonomier gör omfattande investeringar i utbildning. Utbyggnaden av högskolan har 

stannat av och antalet platser är idag tillbaka på 2003 års nivå. Detta samtidigt som fler än någonsin 

söker till högskolan. Det innebär att kommande generationer inte kan förvänta sig en höjd 

utbildningsnivå. Vänds inte denna utveckling riskeras i förlängningen svensk konkurrenskraft. 

Satsningar behöver även göras på att stärka högskoleutbildningarnas koppling till arbetslivet.  

Unionen anser att:  

 Ett system för kompetensutveckling av yrkesverksamma där staten, parterna på 

arbetsmarknaden och individen delar på kostnaden ska införas.  

 Studiemedelsystemet behöver anpassas även efter yrkesverksammas förutsättningar.  

 Högskolan ska ges ett tydligare uppdrag och bättre ekonomiska förutsättningar att bedriva 

utbildning som vänder sig till yrkesverksamma. 

 Högskolan ska tillföras 15 000 permanenta platser 2015 och takten i utbyggnaden av 

yrkeshögskolan ska höjas.  

 Ett tydligt uppdrag om utbildningssamverkan ska skrivas in i Högskolelagen och att 

lärosätena ska tillföras särskilda resurser för detta.  

 

 

 

 



Rätt investeringar är avgörande för Sveriges tillväxt 
 

Globaliseringen och den allt snabbare tekniska utvecklingen innebär att företag och jobb i Sverige 

utsätts för ett mycket högt omvandlingstryck. Samtidigt ger utvecklingen stora affärsmöjligheter för 

svenska företag, som redan idag ligger långt framme när det gäller innovativa varor och tjänster och 

effektiva produktionsmodeller. Vinsten kommer att bli stor för länder och företag som kommer med 

de bästa lösningarna på framtidens utmaningar och förlusten omedelbar för de som inte klarar att 

möta denna utveckling. 

I Sverige har vi en gemensam önskan om hög sysselsättning, god tillväxt och ett väl utvecklat 

välfärdssystem. För att det ska bli verklighet måste samhället skapa goda förutsättningar för företag 

verksamma i Sverige att konkurrera med de bästa i världen. Företagen har givetvis ett stort ansvar att 

investera och ta tillvara de fördelar som finns med att verka i Sverige. Men företagens 

investeringsbeslut är också beroende av de samhällsinvesteringar som genomförs. 

Uteblivna investeringar innebär kostnader 

För att Sverige ska kunna stå upp mot den kunskapsintensiva konkurrensen från andra länder krävs 

stora strategiskt riktiga investeringar från samhället inom en rad områden som 

kompetensförsörjning, forskning och innovation, infrastruktur och energiförsörjning. Det är viktigt att 

understryka att uteblivna investeringar också innebär kostnader i form av minskad konkurrenskraft 

och tillväxt, färre jobb och försämrad välfärd. Goda samhällsinvesteringar ger avkastning på sikt.  

Unionen anser att:  

 Investeringar i transportinfrastruktur bör öka, inte minst för att bättre knyta ihop de större 
städerna och storstadsregionerna med varandra. 
 

 Kollektiva kommunikationer som andel av pendlingsresorna bör öka, för ett mer hållbart 
samhälle. Detta kräver en utbyggnad av spårkapacitet. Det är också nödvändigt att få fram 
gemensamma system för kollektiva resor över landstings- och länsgränser för att förenkla 
kollektivresande och utvidga de lokala arbetsmarknaderna. 
 

 Offentligt finansierade investeringar i fiber har en viktig roll att spela för landets framtida 
konkurrenskraft. Likaså behöver standarden på it-och mobiltelefoniinfrastrukturen höjas, 
särskilt utanför de större städerna. 
 

 En strategi och handlingsplan för offentlig innovationsupphandling bör tas fram. Riksdag och 
regering måste vara tydliga med att innovationsupphandling ska prioriteras.  
 

 Gemensamma forsknings- och innovationssatsningar, där stat och näringsliv gemensamt 
finansierar och genomför projekt, bör prioriteras och utvecklas ytterligare. 
  

 En bred och blocköverskridande överenskommelse om en långsiktig energipolitik behövs för 
att skapa en stabil tillförsel av energi till konkurrenskraftiga priser.  
 



 

Entreprenörer och innovatörer – skapar morgondagens näringsliv 
 

Nödvändighet är uppfinningens moder, skrev Platon, och tvivlet är dess fader, tillade Galileo Galilei. 

För samhället är innovation en absolut nödvändighet för samhällets långsiktiga överlevnad och 

välfärd, inte minst för en liten, exportdriven och öppen ekonomi som Sverige. Likaså finns det för den 

enskilde innovatören en uppsjö drivkrafter till att förbättra, förnya och effektivisera. 

För att vi kollektivt ska kunna ta del av alla framsteg krävs att den enskilda uppfinningen eller 

innovationen får genomslag. Innovatörernas förutsättningar och drivkrafter måste därför värnas för 

att samhället inte ska gå miste om tillväxtskapande innovationer. 

Om en innovatör försöker ta sin innovation till marknaden brukar denne kallas för entreprenör. Om 

innovatören gör motsvarande sak inom en existerande företagsstruktur brukar personen kallas för 

intraprenör. Medan entreprenörens framgång styrs av marknadens villkor och entreprenörens 

företagsamhet, beror intraprenörens framgång även på företagens öppenhet, vilja och möjlighet att 

tillvarata innovationen. 

Bättre förutsättningar för entreprenörer 

Alla idéer som uppkommer i ett företag används inte för att utveckla verksamheten.  Dessutom kan 

innovatören vilja ta sin innovation till marknaden på egen hand. Om entreprenören frivilligt 

avknoppat en innovation från en befintlig verksamhet blir företagen de mest framgångsrika i form av 

jobbskapande och överlevnadsgrad. Om entreprenören är högutbildad, har en bakgrund i ett 

multinationellt företag och är verksamt inom tjänstesektorn är företagen än mer framgångsrika. Det 

är idag dock relativt ovanligt att personer med denna profil startar eget.  För att fler ska våga ta 

steget till att bli entreprenör behövs trygghets- och socialförsäkringssystemen bättre anpassas efter 

entreprenörerna, samtidigt behöver innovatörens rättigheter till sin innovation stärkas. 

Unionen anser att:  

 Socialförsäkringssystemet ska anpassas bättre till egenföretagare. 

 Statliga riskkapitalsatsningar reformeras för att bättre kanalisera statliga medel till företag i 

förkommersiella faser, där behovet av riskvilligt kapital är störst. 

 Möjligheterna till finansiering av patent och tillgång till licensieringsrådgivning för mindre 

företag förbättras. 

 Starta-eget-bidraget ska vara tillgängligt för alla arbetslösa, inte enbart till de som står längst 

från arbetsmarknaden. 

 

 



 

 

Utveckla den svenska partsmodellen 
 
Den svenska partsmodellen kombinerar flexibilitet för företagen med trygghet och inflytande 
för Unionens medlemmar. Det är ett system där parterna gemensamt har och tar ansvar för 
lönebildningen. Partsmodellen bidrar till tydliga spelregler och förutsägbarhet. Inget annat system 
har visat sig vara bättre för stabilitet och tillväxt. Den svenska partsmodellen gör svensk ekonomi 
konkurrenskraftig. Den bygger på att det finns fackföreningar som växer och utvecklas. Hög 
organisationsgrad, många fackliga företrädare och fackligt arbete på arbetsplatserna är vår grund. 
För Unionen är det avgörande att kollektivavtalen har bred täckning och sätter normen för hela 
arbetsmarknaden. 
 
Partsmodellen förutsätter att det politiska systemet strävar efter samverkan. Politiken måste möta 
upp med en aktiv arbetsmarknadspolitik, näringspolitik och generell välfärd. Ett ännu bättre och 
systematiskt trepartssamarbete mellan staten och arbetsmarknadens parter är centralt för att kunna 
möta framtidens utmaningar, både politiskt och institutionellt.  

Nya krav på partsmodellen 

Sverige har i ett internationellt perspektiv en hög utbildningsnivå, ett bra samarbetsklimat mellan 
arbetsmarknadens parter och staten. Den svenska politiken har varit öppenhet mot omvärlden och 
ett bejakande av frihandel vilket är något som Unionen har visat stöd för. Vi går mot en mer gränslös 
värld och ett gränslöst arbetsliv. Världen som arbetsplats krymper.  
 
Det ställer nya krav på den svenska partsmodellen och våra kollektivavtal. Men det förutsätter också 
investeringar och reformer som stödjer utvecklingen samt att det fackliga perspektivet såväl hemma 
som ute i världen respekteras. Unionen vill se ett Sverige där vi får fler och bättre jobb, har balans i 
arbetslivet och där kompetens ger kraft.  

Unionen anser att:  

 Den svenska modellen bör stärkas och utvecklas genom ett utvecklat trepartssamarbete.  

 Arbetsmarknadens parters representation i myndighetssverige bör ses över för en bättre 

samverkan och välförankrade beslut.  

 Politikens företrädare ska ta ansvar som ambassadörer för den svenska modellen och 

grundläggande fackliga rättigheter.  

 

 

 

 

 

 


