
 

 

Yrkanden om trygghet och omställning  
 

LO är och har alltid varit positiv till strukturomvandling, ny teknik och 

globalisering. Med rätt förutsättningar för arbetstagarna är detta 

förändringar som vi vill stödja. LO anser att förbättringar av de anställdas 

villkor bygger på en ständigt fortgående effektivisering genom 

strukturomvandling samt tekniskt och organisatoriskt utvecklingsarbete. 

Förutsättningarna handlar bland annat om trygghet i förändring och goda 

arbetsvillkor. Tryggheten ligger i hög omställningsförmåga genom det 

livslånga lärandet, inklusive goda möjligheter till lärande i arbetet, samt 

inkomsttrygghet vid omställning och arbetslöshet.   

 

Den svenska arbetsmarknadens funktionssätt kan och måste ständigt 

förbättras och utvecklas. Historiskt har en rättvis fördelning och trygghet för 

de anställda gett förutsättningar för snabb omställning på arbetsplatser och 

på arbetsmarknaden. Det har varit bra både för arbetstagare och 

arbetsgivare. För många arbetstagare har dock omställningsförmågan 

försämrats. Diskussioner om omställning förekommer mellan parterna på 

många olika plan och i olika konstellationer, frågan är en central del i 

förbundsmedlemmars vardag och väsentlig för samhällsutvecklingen i stort.    

  

Förbättrad omställningsförmåga för alla arbetstagare  
Arbetstagarnas omställningsbehov, både på den befintliga arbetsplatsen och 

på arbetsmarknaden, är stort och ökar.  Ett allvarligt och växande problem är 

att detta inte möts med förbättrad omställningsförmåga. För vissa 

arbetstagare, särskilt dem med olika former av tillfälliga anställningar, har 

omställningsförmågan i stället försvagats. Omställningsbehoven och 

omställningsförmågan är därmed mycket ojämlikt fördelade – de som har 

störst behov av omställning ges ofta sämst möjligheter att ställa om.   

  

Individens trygghet i anställningen och på arbetsmarknaden ligger i 

förmågan och förutsättningarna att möta nya och föränderliga krav på 

kunskap och kompetens, och möjligheterna att visa att man har rätt 

kompetens. Det är alltså det livslånga lärandet som är nyckeln till hög 

omställningsförmåga på arbetsmarknaden. Det livslånga lärandet är därför 

viktigt för arbetstagare, arbetsgivare och hela arbetsmarknadens 

funktionssätt.   

  

Det råder ingen tvekan om att det är i arbetet som den stora delen av det 

livslånga lärandet äger rum. Därför utgör möjligheterna att delta i 

personalutbildning och förutsättningar till lärande i själva arbetet en helt 

avgörande del av omställningsförmågan hos den befintliga arbetsgivaren 

och på arbetsmarknaden. Kontinuerlig kompetensutveckling och   

yrkesutveckling för alla anställda är därför en nödvändighet. För att lärandet 

i arbetet ska stärka omställningsförmågan måste dock alla former av lärande 

synliggöras och den reella kompetensen dokumenteras.  
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Det är också nödvändigt att möjligheterna till validering säkerställs genom 

fungerande branschmodeller på hela arbetsmarknaden.  

 

Men trots att behovet av olika systemlösningar för att stärka det livslånga 

lärandet konstaterats sedan länge saknas fortfarande konkreta insatser och 

hindren kvarstår. Det största hindret för livslångt lärande, och därmed god 

omställningsförmåga, är att arbetsgivarnas satsningar på 

kompetensutveckling, inklusive möjligheterna till lärande i själva arbetet, är 

otillräckliga. Arbetsgivarnas incitament att satsa på kompetensutveckling 

för arbetare är alldeles för svaga. Det är också tydligt att 

visstidsanställningar, i synnerhet korta sådana, ytterligare minskar 

arbetsgivarnas incitament att erbjuda kompetensutveckling.   

  

Både arbetsgivare och arbetstagare vittnar om att företag ofta känner 

osäkerhet om investeringar i kompetensutveckling blir lönsamma, samt att 

de upplever svårigheter att jämna ut kostnaderna över tid. Därtill tycks 

arbetsgivare och anställda uppleva att det ofta saknas tid och utrymme för 

kompetensutveckling och lärande i själva arbetet. Arbetsgivarnas incitament 

att investera i kompetensutveckling för alla anställda måste stärkas kraftigt, 

och arbetsorganisationerna måste skapa utrymme för lärande, reflektion och 

återkoppling.  Det är även viktigt att öka omställningsförmågan för fler i 

samband med uppsägningar. Därför ska de kollektivavtalade 

omställningsstöden omfatta samtliga anställda oavsett anställningsform och 

avtalad arbetstid inklusive de som sagts upp på grund av sjukdom.   

  

Goda anställningsvillkor på hela arbetsmarknaden  
Svensk arbetsmarknad har förändrats under de senaste tjugofem åren. 

Bemanningsbranschens intåg, möjligheterna att anställa med allmän 

visstidsanställning, ändrade f-skatteregler, ökad outsourcing av tjänster, 

privatisering av den offentliga sektorn, offentlig upphandling med mera, har 

sammantaget inneburit att det i de flesta branscher finns en minskande kärna 

av tillsvidareanställd personal och en ökande förekomst av tillfälligt anlitad 

arbetskraft i olika former. Det har skapat en allt mer tudelad arbetsmarknad, 

där stora grupper arbetare inte omfattas av en godtagbar trygghet och 

rimliga utvecklingsmöjligheter i arbetet. Många av förbundsmedlemmarna 

inom LO drabbas hårt av denna tudelning genom återkommande ”externa” 

omställningsbehov och arbetslöshet, och små livsinkomster som också ger 

mycket låga pensioner. Denna tudelning undergräver arbetsmarknadens 

funktionssätt och försvårar nödvändiga framtida omställningar.  

  

Visstidsanställningar ska endast användas när det finns ett verkligt behov 

och ett objektivt skäl eller efter överenskommelse med fackföreningen. I 

LOs tjänstebranscher pågår en utveckling där daglönare, i själva verket är 

det ofta frågan om anställningar kortare än en normal arbetsdag, blir allt 

vanligare. Arbetsgivarna väljer att använda sig av daglönare, ofta via 

anställningsformen ”allmän visstid”.  

Dessa erbjuds arbete med kort varsel och har ingen garanterad arbetstid, 

inget schema, och därmed inte någon garanterad inkomst. Oftast är det 

kvinnor och unga som drabbas och ”anställningsförhållandet” kan fortgå 

under en lång period, ibland under flera år. Användandet av daglönare måste 

upphöra.  
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På LO-området finns en tydlig heltidsnorm på de flesta mansdominerade 

avtalsområden, en norm som saknas på de kvinnodominerade 

avtalsområdena. Över hälften av alla kvinnor som är medlemmar i ett LO-

förbund arbetar deltid. Heltid ska vara norm för samtliga arbetare.  

  

Inhyrd personal ska inte användas för att tillgodose ett arbetskraftsbehov av 

mer permanent karaktär. Det är heller inte rimligt att enskilda arbetstagare är 

konstant uthyrda till samma kundföretag under långa tider. LO anser att 

frågan måste regleras på ett lämpligt sätt. Däremot är bemanningsföretag en 

bättre lösning än användandet av daglönare vid tillfälligt arbetskraftsbehov.   

  

Bättre statliga stödstrukturer  
LOs utgångspunkt är att parterna på svensk arbetsmarknad har 

gemensamma intressen då det gäller de statliga stödstrukturerna kring 

trygghet och omställning. För att stärka tryggheten och 

omställningsförmågan krävs bättre statliga stödstrukturer på flera områden. 

Den reguljära vuxenutbildningen måste bli mer tillgänglig för de som är 

eller har varit yrkesverksamma och som vill eller behöver omskola eller 

vidareutbilda sig. Fler utbildningsplatser och ett bättre utbud av relevanta 

och tillgängliga utbildningar för yrkesverksamma, inklusive en mer generös 

studiefinansiering, är avgörande för omställningsförmågan. Vidare måste 

den aktiva arbetsmarknadspolitiken fokusera mer på kompetenshöjande 

insatser där arbetsmarknadens behov och krav står i centrum, och att stöd 

och hjälp till nya arbetslösa skärps och tidigareläggs. LO anser också att 

arbetslöshetsförsäkringen måste omfatta fler och ge ett fullgott 

inkomstbortfallsskydd.   

  

Parterna har ett gemensamt intresse av att värna självregleringen genom 

kollektivavtal från statliga ingrepp som skapar instabilitet och politisk 

polarisering och som riskerar minska utrymmet för parternas 

självbestämmande. Konkreta politiska ingrepp och förslag i den riktningen 

hotar för närvarande självregleringen. För att den svenska 

arbetsmarknadsmodellen ska kunna utvecklas krävs kreativa parter som 

vågar ta ansvar. LO vill därför förbättra exempelvis anställningsskyddet 

genom att först nå en bred överenskommelse i kollektivavtal som sedan kan 

utgöra grund för eventuella ändringar i lagstiftningen. Vid en 

överenskommelse så förutsätter vi också att de statliga stödstrukturerna 

förändras i linje med parternas önskemål.  

 

 


