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de flesta a rbetstaga r e  i Sverige omfattas av något av  

de omställningsavtal som finns på den svenska arbetsmarknaden. 

Omställningsavtal är en form av kollektivavtal mellan arbets

marknadens parter som innebär att anställda som blir uppsagda får 

stöd när de ska finna en ny anställning eller annan sysselsättning. 

De fungerar som ett komplement till social och arbetslöshetsför

säkringarna och den offentliga arbetsmarknadspolitiken. 

Här beskrivs och analyseras omställningsavtalen, de verksam

heter som de reglerar och den roll de spelar på den svenska arbets

marknaden. Fokus ligger på fallstudier av de fem största omställ

ningsorganisationerna: Trygghetsrådet trs, Trygghets rådet trr, 

Trygghetsstiftelsen, Trygghetsfonden tsl och Omställningsfonden. 

Över 3 miljoner anställda omfattas av dessa organisationers avtal 

och drygt 40 000 personer får stöd av dem årligen. 

I boken diskuteras också motsvarande system i andra europe

iska länder. Vid internationell jämförelse framstår det svenska 

 upp lägget som unikt – inte i något annat land förekommer liknande 

kollektivavtalsstiftelser för omställning. Däremot finns en utveck

ling där allt fler länder utformar system som liknar det svenska.
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Utgivarens förord

Hur väl vi i Sverige kommer att klara den pågående strukturomvand-
lingen beror bland annat på arbetsmarknadens omställningsförmåga. 
Arbetsmarknadens parter började redan på 1970-talet att sluta så kallade 
omställningsavtal, med syfte att underlätta omställning genom att aktivt 
stödja de uppsagda med att hitta ett nytt arbete. I dag täcks majoriteten 
av alla anställda i Sverige av denna sorts kollektivavtal. Men ändå är den 
verksamhet som finansieras via avtalen ganska okänd. 

För att öka kunskapen på detta område publicerar SNS inom ramen 
för forskningsprogrammet Framtidens kompetensförsörjning en antologi 
om de svenska omställningsavtalens och omställningsorganisationernas 
tillkomst, utveckling och verksamhet. 

Lars Walter är bokens redaktör och övriga författare är Ola Bergström, 
Andreas Diedrich och Christina Mauléon, samtliga forskare i företags-
ekonomi. Boken bygger på ett forskningsprojekt som genomförts med 
finansiellt stöd från Vinnova, som också finansierat produktionen av 
boken.

Arbetet med boken har följts av en referensgrupp med representanter 
från de organisationer som studerats: Trygghetsrådet TRS, Trygghetsrå-
det TRR, Trygghetsstiftelsen, Trygghetsfonden TSL och Omställnings-
fonden. SNS tackar för det engagemang som referensgruppens ledamöter 
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visat. Även till Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik vid 
Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet, framförs 
ett stort tack för värdefulla synpunkter på manuskriptet. Ingen av dessa 
har ansvar för innehållet. Det finns helt och hållet hos författarna, som 
självständigt svarar för analys, slutsatser och förslag. SNS som organisa-
tion tar inte ställning till dessa. 

SNS har som uppdrag att initiera och presentera forskningsbaserade 
analyser av viktiga samhällsfrågor. Det är SNS förhoppning att antologin 
ska bidra till en bred och fördjupad diskussion om det svenska systemet 
för omställning på arbetsmarknaden. 

Stockholm i augusti 2015
Ilinca Benson
forskningsledare, SNS
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Förord

Denna bok har kommit till som ett resultat av ett flerårigt forsknings-
projekt om de svenska omställningsorganisationernas utformning och 
verksamhet. Projektet med titeln ”Kompetens och omställning” har 
genomförts på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Jag vill 
därför först rikta ett stort tack till mina kolleger Ola Bergström,  Andreas 
Diedrich och Christina Mauléon som alla varit en del av den forsknings-
grupp som arbetat tillsammans i projektet och som var och en också på 
olika sätt bidragit till boken. 

Jag vill också tacka de många personer från de omställningsorga-
nisationer som är fokus i den här boken som bidragit till studien. Sär-
skilt tack till Helene Palm och Carl-Gustaf Leinar från TRR; Helene 
Bergstedt och Annika Hamrin från TRS; Caroline Söder, Tomas Petti 
och Mattias Elm från TSL; Lars Hallberg och Mats Karlström från 
Omställningsfonden; Åsa Lindh och Pontus Palmedal från Trygghets-
stiftelsen som alla aktivt bidragit till att den här boken kommit till. Utan 
deras tydliga engagemang och öppenhet inför vår forskning hade det 
inte blivit någon bok. 

Jag vill också tacka Vinnova, och då särskilt Magnus Lagerholm och 
Kristina Larsen, som bidragit med såväl forskningsfinansiering som stöd 
till utgivningen av boken. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till 
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Ilinca Benson och Gabriella Stjärnborg på SNS, som med sina initierade 
synpunkter och noggranna kommentarer i hög grad bidragit till bokens 
tillkomst, samt till professor Eskil Wadensjö för hans insiktsfulla och 
viktiga kommentarer på texten. 

Göteborg i augusti 2015 
Lars Walter
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Sammanfattning

Omställningsavtal är en form av kollektivavtal mellan arbetsmarknadens 
parter. De innebär att anställda som blir uppsagda får stöd i att finna en 
ny anställning eller annan sysselsättning. De första avtalen slöts i början 
av 1970-talet. Sedan dess har de vuxit i antal och i dag omfattas större 
delen av den svenska arbetsmarknaden av omställningsavtal. De fungerar 
som ett komplement till social- och arbetslöshetsförsäkringarna och den 
offentliga arbetsmarknadspolitiken. Vid en internationell jämförelse 
framstår upplägget som unikt.

I boken beskrivs och analyseras omställningsavtalen, de verksamheter 
som de reglerar och den roll de spelar på den svenska arbetsmarknaden. 
Omställningsavtalen omfattar medlemmarna inom respektive avtalsom-
råde och utgör ramverken för omställningsstödets utformning. Avtalen 
uppvisar sinsemellan relativt stora variationer i omfattning, innehåll och 
organisation. Ett gemensamt drag är dock att de stipulerar inrättandet 
av särskilda kollektivavtalsstiftelser för att administrera, utveckla och i 
flera fall tillhandahålla omställningsstödet. Finansieringen sker genom 
att arbetsmarknadsparterna avsätter en del av lönesumman, vanligen 
cirka 0,3 procent, till den gemensamma stiftelsen. 

Bokens fokus ligger på studier av de fem största omställningsorga-
nisationerna som ägnas var sitt kapitel: 
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•  Trygghetsrådet TRS grundades 1972 och har 40 000 anslutna, fö-
reträdesvis anställda i kultursektorn och den ideella sektorn. Cirka 
500 personer får stöd per år.

•  Trygghetsrådet TRR grundades 1974 och har 850 000 anslutna privat 
anställda tjänstemän. Cirka 15 000 personer får stöd per år. 

•  Trygghetsstiftelsen grundades 1990 och har 250 000 anslutna som 
är anställda i statlig sektor. Cirka 2 500 personer får stöd per år. 

•  Trygghetsfonden TSL grundades 2004 och har 900 000 anslutna som 
är privat anställda arbetare. Cirka 21 000 personer får stöd per år.

•  Omställningsfonden, anställda inom kommun- och landstingssek-
torerna, grundades 2012 och har 1 100 000 anslutna. Cirka 1 200 
personer får stöd per år.

Ekonomisk ersättning och stöd 
Stödet till uppsagda består dels av ekonomisk ersättning, dels av praktiskt 
inriktade insatser för att förbättra de uppsagdas möjligheter att hitta ett 
nytt jobb eller annan relevant sysselsättning (till exempel utbildning).

Huvudsakligen förekommer två typer av ekonomisk ersättning: 1) 
ett fast avgångsvederlag vars storlek beror på hur länge man har varit 
anställd och hur gammal man är, 2) ett komplement till eventuell a-
kasseersättning i samband med arbetslöshet. I några av avtalen kombi-
neras dessa två ersättningsformer.

Det praktiska stödet omfattar typiskt sett en personlig, fortlöpande 
kontakt med en rådgivare samt olika kortkurser, föreläsningar och webb-
baserade verktyg med syfte att underlätta arbetssökandet. Det handlar 
om kartläggning av kompetens, erfarenheter och framtidsplaner, ar-
betsmarknadsorientering samt konkret arbete med att formulera cv och 
personligt ansökningsbrev liksom att träna inför anställningsintervjuer. 
Stödet beskrivs ofta som ett program som de uppsagda deltar i, bestå-
ende av flera faser: första kontakten, inventering, orientering, realisering, 
avslutning. Genomgående betonas att stödet är individuellt utformat 
utifrån den enskildes behov. 

Vissa omställningsavtal omfattar även tjänster för att stödja chefer 
och fackliga företrädare i organisationer före och under uppsägningspro-
cessen. Två av stiftelserna, Trygghetsstiftelsen och Trygghetsrådet TRS, 
erbjuder dessutom insatser för att förebygga behovet av omställning.
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Arbetsrättens betydelse
Arbetsmarknaden regleras i Sverige genom en kombination av lagar och 
kollektivavtal, där kollektivavtalen väger tungt. Det finns till exempel 
inga lagar om minimilöner, löner eller annan form av ersättning. Dessa 
regleras i stället genom kollektivavtal. I praktiken är kollektivavtalen 
normerande även för arbetsplatser som inte har tecknat kollektivavtal. 
Delar av lagen om anställningsskydd (LAS) är semi-dispositiv. Det be-
tyder att det är möjligt att göra avvikelser från till exempel turordnings-
reglerna vid uppsägningar genom kollektivavtal. Detta ger arbetsgivare 
och fackförbund incitament att förhandla om alternativa kriterier för 
turordning vid uppsägning. Detta är en viktig förutsättning för fram-
växten av omställningsavtalen.

Stödets omfattning och organisation
Hur stora resurser som finns tillgängliga, vilka verktyg som används 
och omställningsstödets omfattning varierar mellan omställningsorga-
nisationerna. Det finns således olika stort utrymme för vad de erbjuder 
de uppsagda. I Trygghetsfonden TSL:s fall handlar det om att hjälpa 
uppsagda personer vidare till ett nytt arbete utan att ha särskilt stora 
möjligheter att tillhandahålla något utöver själva kärnan i omställnings-
stödet. De fyra övriga organisationerna har inom ramen för sina avtal, 
i olika utsträckning, möjlighet att även erbjuda utbildningsstöd och 
andra tjänster. 

Omställningsorganisationerna har delvis olika organisationsmodel-
ler, som förenklat kan delas in i tre kategorier:
•  Externa leverantörer. Trygghetsfonden TSL har lagt ut hela genom-

förandet av omställningsstödet och gör upphandlingar av externa 
aktörer som konkurrerar om att tillhandahålla dessa tjänster. 

•  Egenutvecklade metoder och processverktyg. Ett annat sätt att arbeta 
står framför allt Trygghetsrådet TRR för. I TRR:s verksamhet ligger 
fokus på att med egen personal utveckla och utvärdera standardise-
rade metod- och processverktyg för omställningsarbete. 

•  Självständiga rådgivare. En tredje metod representeras av Trygghets-
stiftelsen, Trygghetsrådet TRS och Omställningsfonden. I dessa fall 
har de anställda rådgivarna hög grad av autonomi och beslutanderätt 
när det gäller omställningsstödets utformning och anpassning till de 
enskilda deltagarna. 
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Samtidigt blir en så pass renodlad kategorisering missvisande. Alla or-
ganisationer, möjligen med undantag av TSL, använder en kombina-
tion av metoder för att översätta avtalens intentioner till en fungerande 
omställningsverksamhet. 

Samtliga studerade organisationer redovisar att 75–80 procent av dem 
som erbjuds stöd finner en lösning inom avtalstiden. I detta ingår inte en-
bart fasta anställningar utan även visstidsanställningar, längre studier och 
egen näringsverksamhet. Det är svårt att bedöma de långsiktiga utfallen 
eftersom systematiska uppföljningar efter en längre tidsperiod saknas. 

Omställningsavtalen i ett internationellt perspektiv
I boken diskuteras de svenska omställningsavtalen i förhållande till hur 
motsvarande system är utformade i andra europeiska länder, främst Bel-
gien, Frankrike, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och Tyskland. 
Inte i något annat land förekommer liknande kollektivavtalsstiftelser 
för omställning. Däremot finns en tydlig utveckling där allt fler länder 
utformar system som liknar det svenska. Arbetsrätten reformeras och 
stöd till uppsagda blir alltmer vanligt förekommande. Men i huvud-
sak består tydliga skillnader. I andra europeiska länder är permittering 
(korttidsarbete) och tidigarelagd pensionering vanligare. Det innebär 
mer statlig inblandning. Det är också vanligt att företagen använder 
lönesänkning som metod för att anpassa arbetskraftskostnader, vilket i 
Sverige är närmast tabu. I andra länder syftar åtgärderna således till att 
undvika, förhindra och motverka uppsägningar och i stället lösa omställ-
ningsproblemen på andra sätt. Skillnaderna ligger inte enbart i arbetsrät-
ten utan också i skilda förhållningssätt och attityder till förändringar. 

Diskussion
Författarna sammanfattar att omställningsverksamheterna förefaller 
fungera rimligt väl, i förhållande till sitt uppdrag, trots de skillnader som 
finns när det gäller villkor mellan olika grupper och avtalsområden. Det 
bidrar till att förändringar i företag och organisationer kan genomföras 
under relativt lugna förhållanden och utan uppehåll i produktionen. 
Antalet strejker och konflikter på den svenska arbetsmarknaden är 
jämförelsevis lågt. I andra läder förknippas varsel om uppsägning och 
nedläggning av fabriker i mycket högre utsträckning med strejker och 
social turbulens.
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Omställningsorganisationernas relativa självständighet bidrar till 
att skapa stabilitet och förutsägbarhet. När ett företag säger upp per-
sonal kan de uppsagda få tillgång till omställningsstöd utan särskilda 
förberedelser. I det avseendet skiljer sig den svenska lösningen med 
permanenta omställningsorganisationer från många andra länder där 
omställning betraktas mer som en extraordinär händelse, vilket innebär 
att det kan vara svårt att dra nytta av kunskaper och erfarenheter från 
tidigare omställningar. Insatserna riskerar också att hamna på plats för 
sent för att vara effektiva och relevanta.

Författarna lyfter fram följande frågor kring omställningsavtalens 
roll på den svenska arbetsmarknaden i dag och framöver.
•  Parternas självständighet ger flexibilitet. Systemet med omställnings-

avtal kännetecknas av hög grad av autonomi. Det är inte underordnat 
någon arbetsmarknadspolitisk styrning eller några särskilda kom-
mersiella villkor utan avtalen är verktyg för parterna att hantera 
problem med såsom de själva definierat dem. Det innebär att det 
är parternas ansvar att tillsammans komma fram till hur omställ-
ningsavtalen ska utvecklas vidare för att möta dagens och framtidens 
utmaningar på arbetsmarknaden.

•  Gränsdragning gentemot Arbetsförmedlingen. Omställningsorganisa-
tionerna fungerar som ett komplement till den offentliga Arbetsför-
medlingen. Även om syfte, målgrupp och organisering på avgörande 
sätt skiljer sig åt mellan Arbetsförmedlingen och omställningsor-
ganisationerna så är inriktningen på det praktiska arbetet, att stödja 
människor till ny försörjning, förhållandevis likartad. Det gör att det 
återkommande uppstår gränsdragningsdiskussioner. Partsföreträdare 
uttrycker ibland kritik mot att omställningsavtalen har en tendens att 
ersätta Arbetsförmedlingens tjänster, snarare än komplettera dem.

•  Risk för tudelad arbetsmarknad. De som omfattas av omställningsavtal 
har det gemensamt att de i någon mån är etablerade på arbetsmark-
naden. Tidigare arbetslivserfarenhet innebär i allmänhet en fördel 
när man söker nya jobb. Det innebär en skillnad i förhållande till 
många av de arbetssökande som får stöd av Arbetsförmedlingen. 
Omställningsavtalen är alltså förbehållna en specifik grupp av ar-
betssökande som i jämförelse med andra arbetslösa kan förväntas 
ha större möjligheter att få ett nytt arbete. Omställningsorganisatio-
nernas förmåga att stödja uppsagda till ny försörjning riskerar därför 
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att göra det svårare för andra, mer utsatta grupper att etablera sig på 
arbetsmarknaden.  Detta kan innebära en konflikt mellan å ena sidan 
statens arbetsmarknadspolitiska mål och å andra sidan parternas 
intressen. Vikten av att hantera denna typ av intressekonflikter har 
accentuerats i takt med att ett växande antal omställningsavtal fått 
allt större betydelse på arbetsmarknaden.

•  Skilda villkor för olika avtalsområden. Omställningsavtalen kom-
pletterar det offentliga trygghetssystemet och stärker därigenom 
de uppsagdas position när de blir arbetslösa. Men avtalen ser olika 
ut för olika avtalsområden. Vissa avtal, exempelvis Trygghetsstiftel-
sen, innehåller förhållandevis långtgående ekonomiska åtaganden 
gentemot de uppsagda, medan exempelvis Trygghetsfonden TSL ger 
ett mycket mer begränsat ekonomiskt stöd. Ur ett helhetsperspek-
tiv bidrar omställningsavtalen därför till ett mer fragmenterat och 
uppdelat trygghetssystem för arbetssökande i Sverige. 

•  Omställningsavtal gör uppsägningar enklare. Utvecklingen mot att allt 
fler personer omfattas av en omställningsförsäkring kan ses i ljuset av 
bredare strukturella förändringar på den svenska arbetsmarknaden. 
Antalet personer som varslas och sägs upp har ökat kontinuerligt 
under de senaste 25 åren. Dessutom sker uppsägningar i högre grad 
också inom stat, landsting och kommun, sektorer som historiskt 
genomfört uppsägningar i mycket begränsad utsträckning. På en 
arbetsmarknad där allt fler personer och grupper riskerar att sägas 
upp någon gång under sitt arbetsliv finns rimligen också ett ökat 
behov av stöd. Det finns dessutom en risk att de svenska omställ-
ningsavtalen ensidigt stärker incitamenten för arbetsgivare att alltid 
lösa sina anpassningsproblem genom uppsägning i stället för att söka 
andra sätt att hantera problemen. 
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Lars Walter

1. Omställning i Sverige 

I dag omfattas lejonparten av alla anställda i Sverige av så kallade om-
ställningsavtal. Omställningsavtal är kollektivavtal som fack- och ar-
betsgivarförbund kommit överens om. Avtalen innebär att personer som 
blir uppsagda får extra ekonomiskt stöd och aktivt stöd för att hitta ny 
sysselsättning. Finansieringen sker gemensamt av arbetsmarknadens 
parter. Omställningsavtalen fungerar därmed som ett komplement till 
social- och arbetslöshetsförsäkringarna och den offentliga arbetsmark-
nadspolitiken. 

Omställningsavtalen har vuxit fram under en period av drygt fyrtio 
år. De första kom till under det tidiga 1970-talet. Då började några 
av parterna på den svenska arbetsmarknaden att utveckla egna parts-
gemensamma verksamheter som syftade till att tillhandahålla särskilt 
omställningsstöd till anställda som blev uppsagda på grund av arbets-
brist. Det första exemplet på en sådan verksamhet var Trygghetsrådet 
trs som bildades 1972. Sedan dess har en rad liknande verksamheter 
etablerats. Det senaste exemplet är Omställningsfonden som startade 
sin verksamhet den 1 januari 2012. 

Etableringen av Omställningsfonden innebär att den svenska ar-
betsmarknaden nu i det närmaste är helt täckt av omställningsavtal. 
Avtalen, och det stöd de stipulerar, har därför efter hand fått en allt större 
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betydelse för de människor som varje år sägs upp i Sverige. Trots detta är 
omställningsorganisationernas verksamhet förhållandevis okänd utanför 
de grupper som direkt berörs. Den här boken handlar om de fem största 
omställningsorganisationerna i Sverige: vilka de är, vad de gör och hur de 
har utvecklats till att få en unik roll på den svenska arbetsmarknaden med 
viktiga arbetsmarknadspolitiska konsekvenser. En internationell utblick 
görs också där de svenska omställningsavtalen jämförs med metoder för 
att hantera strukturomvandling som är vanliga i andra länder. 

Organisationerna som beskrivs och analyseras i boken är Trygg-
hetsrådet trs, vars avtal omfattar anställda inom kultur och ideell 
sektor; Trygghetsrådet trr, vars avtal omfattar privat anställda tjäns-
temän, Trygghetsstiftelsen, vars avtal omfattar anställda i statlig sek-
tor; Trygghetsfonden tsl, vars avtal omfattar privat anställda arbetare 
samt Omställningsfonden som omfattar anställda inom kommun- och 
 landstingssektorerna.

Omställningsavtalen som en del av  
den svenska arbetsmarknadsmodellen

De svenska omställningsavtalens utformning och funktion är i viktiga 
avseenden en produkt av den svenska arbetsmarknadsmodellen. Sverige 
beskrivs ofta som en liten, öppen exportorienterad ekonomi som mer 
än många andra länder är beroende av utvecklingen i omvärlden och av 
möjligheten att konkurrera på en global marknad. Det är en beskrivning 
som i många stycken influerat utformningen av den svenska närings- och 
arbetsmarknadspolitiken och de institutionaliserade formerna för sam-
arbete mellan arbetsmarknadens parter, den så kallade Saltsjöbadsandan. 
Saltsjöbadsandan beskrivs ofta som ett centralt element i den svenska 
modellen (Thullberg och Östberg 1994). 

En viktig konsekvens av Saltsjöbadsandan är att en stor del av 
ansvaret för att organisera och reglera den svenska arbetsmarknaden 
läggs på parterna att lösa genom förhandlingar och kollektivavtal. 
Statens reglerande roll är därmed begränsad. Problem och konflikter 
som uppstår på den svenska arbetsmarknaden hanteras på det sätt som 
respektive partskonstellation kommer överens om. Det innebär att vad 
som uppfattas som ett problem, och vilka lösningar som anses lämpliga 
och önskvärda, kan variera mellan olika avtalsområden och sektorer. 
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  1. Omställning i sverige 

Den så kallade Rhen–Meidner-modellen, som enligt Nordfors 
(2006) kan beskrivas som en sammanfattning av den arbetsmarknads- 
och näringspolitik som präglade Sverige från 1930-talet fram till mitten 
av 1960-talet, har fortfarande stort inflytande över hur den svenska ar-
betsmarknaden organiseras och utformas (Bergström 2008). En huvud-
komponent i modellen är idén om en solidarisk lönepolitik, som bygger 
på principen om lika lön för lika arbete. Syftet med den solidariska 
lönepolitiken är dels att hålla upp lönenivåerna för de mest utsatta grup-
perna, dels att stimulera strukturrationalisering genom att underlätta 
nedläggning av olönsamma företag och branscher. 

En pågående och kontinuerlig strukturomvandling av den svenska 
ekonomin ansågs – av både arbetsmarknadens parter och många poli-
tiska företrädare – som nödvändig för att långsiktigt säkerställa svensk 
konkurrenskraft, även om det samtidigt riskerar att leda till att männi-
skor sägs upp och att företag och branscher försvinner. Förändringar 
förväntas i första hand ske genom rationaliseringar i verksamheten, 
alternativt genom att man säger upp personal och hjälper dem att finna 
ny sysselsättning. Anpassning till strukturella förändringar ska dock 
inte ske på bekostnad av sämre arbetsvillkor eller sänkta löner. Tvärtom 
innebär den solidariska lönepolitiken en medveten press på företag och 
branscher med låg produktivitet, och lågproduktiva företag får problem 
med arbetskraftskostnaderna när lönerna höjs (Larsson m.fl. 2011). Om-
ställningsavtalen blev ett sätt för parterna att stödja och ta ansvar för de 
anställda som blev uppsagda till följd av strukturförändringar på den 
svenska arbetsmarknaden.

De första omställningsavtalen
I slutet av 1960-talet genomgick den svenska ekonomin en rad struktu-
rella förändringar, vilket ledde till ett generellt försämrat arbetsmark-
nadsläge. För första gången drabbades också tjänstemän av övertalighet 
och uppsägningar på grund av arbetsbrist (sou 2002). Detta blev ut-
gångspunkten för etableringen av de första omställningsorganisationerna 
i Sverige. 

Historiskt har staten, inom ramen för den offentligt finansierade 
Arbetsförmedlingen, haft huvudansvaret för att tillhandahålla stöd och 
rådgivning till arbetssökande, detta oavsett om personen i fråga kom från 
en tidigare anställning eller var ny på arbetsmarknaden. När de första 
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omställningsorganisationerna växte fram i början på 1970-talet hade den 
offentliga arbetsförmedlingen därmed i princip en monopolposition i 
Sverige. Privat arbetsförmedling var förbjuden i lag och huvudansva-
ret för att tillhandahålla förmedlings- och matchningstjänster på den 
svenska arbetsmarknaden vilade på Arbetsförmedlingen, som också i 
andra avseenden sågs som en central aktör och ett viktigt verktyg för 
statens ambition att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik. 

Arbetsförmedlingens centrala roll i den svenska arbetsmarknadspo-
litiken kommer till uttryck på flera olika sätt. Arbetsförmedlingen har 
under perioder, via olika typer av arbetsmarknadsutbildningar, bidragit 
till kompetensutveckling på den svenska arbetsmarknaden (Carlén och 
Löfgren 2009). Arbetsförmedlingen har också varit en viktig aktör i 
samverkan mellan staten och arbetsmarknadens parter, bland annat 
har det alltid funnits partsföreträdare representerade i Arbetsförmed-
lingens styrelse. Arbetsförmedlingen samverkar också med parterna i 
andra frågor, exempelvis kring arbetslöshetskassorna. De framväxande, 
partsgemensamma omställningsavtalen har därför redan från början 
utformats i relation till Arbetsförmedlingens verksamhet, där omställ-
ningsorganisationernas tjänster i allt väsentligt setts som ett komplement 
till Arbetsförmedlingens verksamhet. 

Behovet av att förhålla sig till Arbetsförmedlingen blir extra tydligt för 
omställningsavtalen inom privat sektor. De två stora omställningsavtalen 
som omfattar privat anställda tjänstemän och arbetare kom båda till 
stånd delvis som ett resultat av parternas kritiska syn på Arbetsför-
medlingens funktion och prioriteringar. Parterna menade att Arbets-
förmedlingen misslyckats med att ge tillräckligt stöd i samband med 
uppsägningar av anställda inom dessa grupper. 

Kritiken illustrerar en potentiell, och principiellt viktig, intressekon-
flikt mellan parternas specifika intresse av att värna sina medlemmar 
och anställda och Arbetsförmedlingens bredare uppdrag att uppnå givna 
arbetsmarknadspolitiska målsättningar. Det har inneburit att relationen 
mellan Arbetsförmedlingen och omställningsorganisationerna ofta har 
varit komplicerad och inte sällan uppfattats som problematisk där frågor 
om gränssnitt, ansvarsfördelning och resursanvändning återkommande 
diskuterats.1

1  Ett exempel som både illustrerar omställningsorganisationernas behov av att hantera re-
lationen till Arbetsförmedlingen och vilka svårigheter som kan uppstå, är det samarbetsavtal 
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  1. Omställning i sverige 

Arbetsrättens roll och betydelse
En viktig förutsättning för framväxten av de svenska omställningsav-
talen är att den svenska arbetsrätten understödjer partsgemensamma 
lösningar. Den svenska arbetsmarknaden regleras genom en kombination 
av lagar och kollektivavtal, där kollektivavtalen väger tungt. Det finns 
till exempel inga lagstiftade regler i Sverige om minimilöner, löner eller 
annan form av ersättning, utan dessa regleras genom kollektivavtal. I 
praktiken är kollektivavtalen också normerande även för arbetsplatser 
som inte har tecknat kollektivavtal. 

Kollektivavtalen har en särskild status i lagstiftningen då de kan 
ersätta vissa regler som bindande lagstiftning – sådana regler kallas semi-
dispositiva. Arbetsrätten är semi-dispositiv och eftersom tillämpningen 
av lagen om anställningsskydd (LAS) innebär att arbetsgivare måste säga 
upp dem som anställts senast utgör arbetsrättens semi-dispositiva status 
ofta ett incitament för parterna att avtala om alternativa sätt att välja ut 
personer för uppsägning. 

Uppsägningar vanligare från och med 1990-talet
I samband med 1990-talskrisen ökade antalet varsel om uppsägning 
på den svenska arbetsmarknaden markant jämfört med perioden före 
1990. Parallellt ökade också andelen visstidsanställda och nya former av 
tillfällig bemanning växte fram, bland annat i form av en helt ny sektor 
av aktörer som erbjuder personal för inhyrning (Bergström m.fl. 2007). 

Krisen innebar också att grupper som tidigare haft en hög grad av 
anställningstrygghet i allt större utsträckning drabbades av uppsägning 
på grund av arbetsbrist. En sådan grupp var statligt anställda. Delvis 
som ett sätt att hantera konsekvenserna av denna nya utveckling bildade 
parterna inom den statliga sektorn Trygghetsstiftelsen 1990. 

Under 1990-talet slöts också ett antal lokala avtal om omställnings-
stöd, som gick utöver vad som stipulerades i omställningsavtalen. Dessa 
lokala omställningsavtal slöts framför allt vid personalneddragningar i 

som 2010 tecknades mellan flera av de större omställningsorganisationerna och Arbetsför-
medlingen. Avtalet syftade till att just definiera gränssnitt och rollfördelning mellan de stora 
omställningsorganisationerna och Arbetsförmedlingen, men redan 2012 sade både trr och 
tsl upp avtalet med Arbetsförmedlingen med motiveringen att det inte fungerade och 
därför inte fyllde någon funktion. Enligt dåvarande vd:n för tsl fanns risken att avtalet 
i stället skulle bli kontraproduktivt eftersom det kunde väcka förväntningar om stöd från 
Arbetsförmedlingen som senare inte infriades.
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ett antal svenska storföretag, ofta med målet att erbjuda de uppsagda 
ett professionellt stöd, minimera effekten av uppsägningarna på den 
ordinarie verksamheten och för att uppfattas som socialt ansvarstagande 
företag. De lokala omställningsavtalen ansågs också underlätta för ar-
betsgivarna att sluta avtal som innebar att man kunde göra avsteg från 
de turordningslistor som stipuleras i las. 

En del forskare menar också att uppsägning och omställning av 
personal från och med denna period inte längre nödvändigtvis uppfattas 
som ett undantag eller som något extraordinärt (Bergström och Diedrich 
2008). Uppsägningar börjar i stället betraktas som en kontinuerligt pågå-
ende aktivitet. Det innebär att företagen behöver utveckla metoder och 
systematiska förhållningssätt för att hantera personalneddragningar. De 
lokala omställningsavtalen kan betraktas som ett sätt att åstadkomma 
det. På ett övergripande plan kan man se förändringen som ett skifte där 
rörligheten på arbetsmarknaden och uppsägningar och omstrukturering 
har blivit en del av vardagen för allt fler företag och anställda. 

Arbetsförmedlingsmonopolet avskaffas 1993
En viktig förklaring till ovan nämnda utveckling är avregleringen av det 
statliga arbetsförmedlingsmonopolet som genomfördes 1993. Den har 
inneburit att det växt fram en rad privata aktörer som erbjuder diverse 
förmedlings- och matchningstjänster på den svenska arbetsmarknaden. 
Bland annat har flera multinationella bemanningsföretag etablerat sig 
i Sverige (Bergström m.fl. 2007). Det finns också en växande skara av 
aktörer som erbjuder tjänster inom avgränsade områden som rekryte-
ring, search eller headhunting. Även andra typer av organisationer, som 
fackförbund och högskolor, erbjuder allt oftare sina medlemmar eller 
studenter stöd i arbetssökandet. 

En förändring har alltså skett mot att rörlighet och matchning på 
arbetsmarknaden i allt högre utsträckning organiseras av arbetsmark-
nadsintermediärer. Parternas omställningsorganisationer har därmed 
blivit en aktör bland andra på denna arena (Walter 2012). De svenska 
omställningsorganisationernas utveckling kan därmed ses som en del 
av en bredare trend på den svenska arbetsmarknaden, där allt fler typer 
av aktörer är involverade i att understödja och administrera flödena av 
arbetskraft. 

Framväxten av vad som närmast skulle kunna beskrivas som en ny 
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  1. Omställning i sverige 

bransch av arbetsmarknadsintermediärer blir betydelsefull för omställ-
ningsorganisationerna på flera sätt. Den innebär bland annat att det 
finns ett relativt stort antal underkonsulter och leverantörer tillgängliga 
på en marknad, som potentiellt kan bidra med kompetens, förmåga och 
kapacitet i omställningsorganisationernas olika aktiviteter och stödåt-
gärder. Sådana aktörer används av alla de studerade omställningsorga-
nisationerna, om än i olika grad. Den organisation som mest systema-
tiskt använder sig av externa aktörer är Trygghetsfonden tsl. När tsl 
bildades 2004 valde parterna en modell som innebar en förhållandevis 
liten organisation med få anställda där alla omställningsinsatser i stället 
tillhandhölls av externa aktörer. 

Denna bransch av arbetsmarknadsintermediärer bidrar också till att 
skapa och upprätthålla föreställningar om att arbetssökande är något 
som kräver professionella förmedlings- och matchningstjänster och som 
tillhandhålls av externa specialiserade aktörer. Det är en utveckling som 
i förlängningen sannolikt hjälper till att legitimera omställningsorgani-
sationernas verksamheter och inriktning. 

Sammantaget innebär utvecklingen att partsgemensamma omställ-
ningsavtal, med syfte att stödja personer som blivit uppsagda, har en 
central roll för hur omställning och omställningsstöd organiseras på den 
svenska arbetsmarknaden och att detta i huvudsak hanteras av arbets-
marknadens parter utan någon egentlig statlig inblandning. 

Omställningsavtalens utformning
I alla avtal finns delar som reglerar avgångsersättningens omfattning 
och utformning. Man använder i huvudsak två typer av avgångsersätt-
ning. Den ena innebär att avgångsersättningen betalas ut som ett fast 
avgångsvederlag. Sådana avgångsvederlag varierar ofta i storlek bero-
ende på hur länge anställningen varat och hur gammal den uppsagde 
är. Den andra typen av avgångsersättning innebär att den anställde är 
berättigad till ett inkomsttillägg, som är tänkt som ett komplement till 
en eventuell a-kasseersättning i samband med arbetslöshet. I några av 
avtalen kombineras båda formerna av avgångsersättning. 

I avtalet bestäms också hur finansieringen ska gå till. Allteftersom 
fler avtal växt fram tycks mer och mer ett slags praxis ha utvecklats där 
parterna avsätter cirka 0,3 procent av lönesumman till stiftelsen.
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I avtalen regleras även parternas inflytande, hur omställningsorga-
nisationen ska vara utformad, vad omställningsstödet omfattar och hur 
det levereras. 

Omställningsavtalen har funnits i flera decennier. De varierar i stor-
lek och riktar sig till grupper med skilda behov, förutsättningar och in-
tressen. Som nämnts tidigare finns också betydande skillnader i innehåll, 
omfattning och inriktning mellan avtalen. En förklaring till skillnaderna 
är just den tidigare beskrivna svenska arbetsmarknadsmodellen. Den 
innebär att de olika lösningarna i hög grad kan anpassas till berörda 
parters behov och förutsättningar. Det finns visserligen likheter mellan 
flera av omställningsavtalen och i vissa fall är det tydligt att aktörerna 
imiterar och lär av varandra. Men varje avtal har sin egen historia och 
är en lösning på vad en specifik partskonstellation uppfattat som ett 
problem utan att vara underordnad någon enhetlig central styrning.

Omställningsorganisationerna
Totalt finns det i dag tio omställningsorganisationer i Sverige, se tabell 
1.1 för en översikt.2 Omställningsavtalen omfattar medlemmarna inom 
respektive avtalsområde och utgör ramverken för omställningsstödets 
utformning. Avtalen uppvisar sinsemellan relativt stora variationer i 
innehåll, omfattning och organisation (se Sebardt 2005). Ett gemensamt 
drag är dock att de stipulerar inrättandet av särskilda kollektivavtals-
stiftelser som är ansvariga för att administrera, utveckla och i flera fall 
tillhandhålla det stöd som bestäms i avtalet. 

Kollektivavtalsstiftelser är en särskild associationsform som för viss 
verksamhet kan innebära att organisationen har en inskränkt skattskyl-
dighet. Den inskränkta skattskyldigheten begränsades tidigare dels till 

2  Ett problem är att det inte finns något entydigt, etablerat samlingsbegrepp för dessa 
verksamheter, vilket gör det svårare att diskutera och analysera de olika omställningsorgani-
sationerna i relation till varandra och på en mer aggregerad nivå. Ibland används begreppet 
trygghetsfonder, i andra sammanhang trygghetsstiftelser eller omställningsstiftelser och 
i åter andra sammanhang används trr, direkt felaktigt, som ett samlande namn för alla 
verksamheter. Vi har valt att använda begreppet omställningsorganisationer dels för att det 
i någon mån fångar vad de gör – organisationer som tillhandahåller stöd till företag och 
individer som genomgår förändringar/omställning – dels för att det är ett begrepp som inte 
tidigare använts i det här sammanhanget och därför i mindre utsträckning riskerar att miss-
förstås. I analogi med det används också genomgående begreppet omställningsavtal. 
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Omställnings
organisation Grundad Antal anslutna Stiftare Sektor/bransch

Trygghetsrådet TRS 1972 Ca 50 000 
anställda i 5 740 
organisationer

Arbetsgivaralliansen, Svensk 
Scenkonst, PTK 

Kultursektorn och 
ideella sektorn

Trygghetsrådet 
Fastigo TRF

1973 Ca 9 000 
anställda

Fastigo, Unionen, 
Vision, Ledarna och AiF 
(akademikerförbund)

Tjänstemän i 
fastighetsbranschen

Trygghetsrådet TRR 1974 Ca 850 000 
anställda i 
32 000 företag

Svenskt Näringsliv och PTK Privat anställda 
tjänstemän

Trygghetsrådet 
Fastigo TRL

1983 Ca 11 000 
anställda

Fastigo och LO Arbetare i 
fastighetsbranschen

Trygghetsfonden 
BAO

1984 Ca 45 000 
anställda i 150 
medlemsföretag 

Bankinstitutens 
arbetsgivarorganisation och 
Finansförbundet 

Bank- och 
finansanställda 

Handelstrygghet s-
avtal KFO

1984 Ca 98 000 
anställda i 4 000 
företag

Arbetsgivarföreningen 
KFO och Handelsanställdas 
förbund 

Anställda i kooperativa 
och idéburna företag 
och organisationer

KFS-företagens 
Trygghetsfond

1988 Ca 30 000 
anställda i ca 
500 företag

Kommunala företagens 
samorganisation, Kommunal

Anställda i 
företag inom KFS 
arbetsgivarorganisation 
för kommunära företag

Trygghetsstiftelsen 1990 Ca 250 000 
anställda

Arbetsgivarverket och 
Fackförbunden OFR/S, P, O, 
Saco-S och SEKO

Statsanställda

Trygghetsfonden 
TSL

2004 Ca 900 000 
anställda i ca 
100 000 företag

Svenskt Näringsliv och LO Privat anställda 
arbetare 

Svenska kyrkans 
trygghetsråd KTR 

2005 Ca 20 000 Svenska kyrkans arbetsgi-
varorganisation, Svenska 
Kommunalarbetareförbun-
det, Vision, Lärarförbundet, 
Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd, Akademiker-
förbundet SSR samt Kyrkans 
Akademikerförbund

Personer anställda inom 
Svenska kyrkan och 
församlingsförbundet 

Omställningsfonden 2012 Ca 1 100 000 Sveriges Kommuner 
och Landsting, 
Arbetsgivarförbundet 
Pacta, Kommunal, 
OFR:s förbundsomr. och 
AkademikerAlliansen

Kommun- och 
landstingsanställda 
samt anställda i Pacta-
organisationer 

Tabell 1.1 Svenska omställningsorganisationer.
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olika typer av avgångsersättning för personer som sagts upp på grund av 
arbetsbrist, dels till stödinsatser och aktiviteter som främjar personer som 
blivit uppsagda. Under 2014 utvidgades den inskränkta skattskyldigheten 
till att omfatta personer med visstidsanställningar och personer som sägs 
upp av personliga skäl. Dessutom kom viss utbildning och vissa före-
byggande insatser att också omfattas av de förmånligare skattereglerna. 

I praktiken definierar och begränsar lagstiftningen i stort innehållet i 
omställningsavtalen och därmed inriktningen på de olika omställnings-
organisationernas verksamheter även om dessa, som vi ska se, varierar 
mycket i omfattning, inriktning och utformning. 

Tidigare forskning om omställningsavtal  
och omställningsstöd

Omställningsavtalen och omställningsorganisationerna har inte upp-
märksammats i den svenska arbetslivsforskningen i någon större ut-
sträckning.3 Ett tydligt undantag är Sebardts (2005) ambitiösa rättsve-
tenskapliga genomgång av hur omställning och uppsägning regleras på 
den svenska arbetsmarknaden. Där diskuteras också de målsättningar, 
finansieringsmodeller och institutionella ramar som utvecklats i de olika 
omställningsavtalen. Vidare har Martinsson (2005) publicerat en översikt 
av de omställningsavtal som finns på den svenska arbetsmarknaden: 
vem som omfattas, vad avtalen innehåller och mellan vilka parter som 
respektive avtal har slutits. Statskontoret (2002) har publicerat en ut-
redning med liknande syfte och innehåll, men den behandlar enbart 
privattjänstemännens avtal och det statliga trygghetsavtalet. 

Det finns också flera studier som tar upp frågor kring omställnings-
avtalens betydelse och effekter. Bland annat diskuterar Sjögren Lindquist 
och Wadensjö (2006) det statliga trygghetsavtalets möjliga betydelse 
och roll för att motverka tidiga pensionsavgångar från statliga myndig-
heter. År 2002 publicerades också en statlig utredning med uppdraget 
att bredare diskutera omställningsavtalens samhällsekonomiska effekter 
och möjligheten att införa en allmän omställningsförsäkring för hela 
arbetsmarknaden (sou 2002:59). Bäckström (2006) har också gjort en 

3  Eftersom omställningsavtal och partsgemensamma omställningsorganisationer är en 
specifikt svensk företeelse och en »produkt« av den svenska modellen, finns heller ingen 
internationell forskning på området.
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  1. Omställning i sverige 

studie där han delar upp de aktörer som på olika sätt är inblandade i om-
ställningsprocesser i fyra grupper: myndighets-, marknads-, parts- och 
in-house-agenter. I studien diskuteras också deras inbördes relationer 
och delvis olika roll och funktion i omställningssystemet. 

Det finns också några exempel på studier som mer intresserar sig för 
omställningsstödens innehåll och praktik. Ett sådant exempel är Bäck-
ströms (2005) studie av tsl-systemets leverantörer. Hans genomgång 
av de olika leverantörernas omställningsprogram visar att det finns en 
påtaglig likriktning i hur de utformas och att de genom sitt fokus på 
individuell anpassning tenderar att reproducera en idé om arbetslöshet 
som mer av ett problem för den enskilde, och mindre som ett strukturellt 
problem. I Bergströms och Lavéns (2014) studie av nedläggningen av 
Saab automobil i Trollhättan diskuteras omställningsstödets betydelse 
för att understödja individens omorientering och möjlighet att distansera 
sig från sin tidigare arbetsplats och identitet. 

Sammantaget finns förhållandevis få studier med fokus på de svenska 
omställningsavtalen, och ännu färre som intresserar sig för omställnings-
organisationernas praktik. De studier som finns är dessutom avgränsade 
till ett specifikt avtalsområde (Bäckström 2005) eller en specifik omställ-
ningssituation (Bergström och Lavén 2014). 

Bokens disposition
Huvuddelen av materialet som används i boken har samlats in via fallstu-
dier av de fem största omställningsorganisationerna i Sverige. De orga-
nisationer som ingått i studien är Trygghetsstiftelsen, Trygghetsfonden 
tsl, Omställningsfonden, Trygghetsrådet (Trs) samt Trygghetsrådet 
(trr). Dessa organisationer har valts därför att de är de fem största 
omställningsorganisationerna. Tillsammans täcker deras omställnings-
avtal större delen av den svenska arbetsmarknaden och omfattar både 
arbetare och tjänstemän i privat sektor, statsanställda, kommun- och 
landstingsanställda samt personer som är anställda inom kultursektorn 
och den ideella sektorn. Fallstudierna har genomförts 2011–2014 och har 
ambitionen att spegla de olika omställningsorganisationernas verksam-
het under den aktuella perioden.

I det inledande kapitlet, som är skrivet av Lars Walter, presenteras 
boken syfte och ger en introduktion till de svenska omställningsavtalen 
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och omställningsorganisationerna. I de fem följande kapitlen presenteras 
och diskuteras de studerade omställningsorganisationerna var och en för 
sig. I kapitel sju jämförs det svenska omställningssystemet med motsva-
rande arbete i andra europeiska länder. Boken avslutas med ett kapitel 
där resultaten av fallstudierna av respektive omställningsorganisation 
jämförs, diskuteras och sammanfattas.

I kapitel två, »Trygghetsrådet trs«, skrivet av Andreas Diedrich och 
Lars Walter, presenteras resultatet av en fallstudie av trs organisation 
och arbete. trs bildades 1972 och är därmed den äldsta omställnings-
organisationen i Sverige. trs omställningsavtal omfattar cirka 50 000 
personer och berör främst anställda inom kultursektorn och den ideella 
sektorn. trs skiljer sig från övriga omställningsorganisationer genom att 
de, utöver att erbjuda direkt omställningsstöd i samband med uppsäg-
ning och avslutad tidsbegränsad anställning, också har riktade insatser 
för att förebygga omställning och uppsägning. trs erbjuder också, på 
försök, stöd i samband med uppsägning på grund av ohälsa. 

I kapitel tre, »Trygghetsrådet trr«, presenteras och analyseras 
Trygghetsrådet trr:s bakgrund och verksamhet. Kapitlet är skrivet 
av Christina Mauléon och Lars Walter och baseras på en fallstudie 
av trr:s verksamhet. trr bildades 1973 gemensamt av Svenska Ar-
betsgivareföreningen och ptk och i dag är cirka 32 000 företag med 
850 000 privatanställda tjänstemän anslutna till trr:s omställnings-
avtal. Etableringen av trr skedde delvis som ett resultat av parter-
nas kritik mot den offentliga arbetsförmedlingen, som man menade 
brast i förmåga att hantera uppsagda tjänstemäns särskilda villkor och 
behov. trr har ofta i den offentliga debatten uppfattats som syno-
nymt med den svenska omställningsbranschen i stort. trr är också 
den största omställningsorganisationen sett till antalet anställda och 
finns på ett 40-tal platser runt om i Sverige. En viktig förklaring till 
trr:s storlek är att i det närmaste all omställningsverksamhet som 
tRr tillhandahåller bedrivs i egen regi och av egen personal. trr har i 
sin verksamhet också valt att fokusera på metod- och processutveckling 
inom omställningsområdet. trr fungerar dessutom indirekt via sitt 
ägande i Startkraft, som leverantör till Trygghetsfonden tsl. I kapitlet 
diskuteras och analyseras trr:s omställningsverksamhet och då särskilt 
betydelsen av en strategi som betonar värdet av intern utveckling (och 
spridning) av metoder och verktyg för omställningsstöd. 
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  1. Omställning i sverige 

Kapitel fyra är skrivet av Lars Walter och handlar om Trygghetsstif-
telsens utveckling och verksamhet. Trygghetsstiftelsen ansvarar för att 
tillhandahålla omställningsstöd för statligt anställda som blivit uppsagda 
på grund av arbetsbrist. Trygghetsstiftelsen bildades 1990, delvis som ett 
svar på den då betydande och pågående strukturomvandlingen av statlig 
sektor. Det statliga omställningsavtalet omfattar cirka 250 000 anställda 
och verksamheten bedrivs i huvudsak via en egen konsulentverksamhet 
och med stöd av konsulenter med specialistkompetens. 

Verksamheten präglas av en långtgående decentralisering där beslut 
om omställningsstöd fattas lokalt av konsulenter och ett förhållandevis 
resursstarkt omställningsavtal, vilket sammantaget innebär att Trygg-
hetsstiftelsen, möjligen tillsammans med trs, tillhandahåller det mest 
omfattande omställningsstödet på den svenska arbetsmarknaden. I ka-
pitlet beskrivs och analyseras Trygghetsstiftelsens sätt att arbeta med 
omställningsstöd – och då inte minst vilken betydelse ett förhållandevis 
ambitiöst omställningsstöd har för dem som berörs och för systemet i 
stort.

Kapitel fem, också skrivet av Lars Walter, behandlar Trygghetsfon-
den tsl. tsl bildades 2004 med syftet att erbjuda omställningsstöd till 
LO-kollektivet inom privat sektor. Avtalet omfattar drygt 900 000 an-
ställda och nästan 100 000 företag. tsl:s tillkomst, i sin nuvarande form, 
är också ett resultat av parternas kritik mot Arbetsförmedlingen. Och i 
likhet med övriga omställningsorganisationer syftar tsl:s verksamhet 
till att stärka de anställdas position i samband med uppsägning på grund 
av arbetsbrist. Den omställningsverksamhet som bedrivs inom ramen för 
tsl-systemet sker uteslutande med hjälp av externa leverantörer som 
kontrakteras från fall till fall av de lokala parterna. tsl:s interna verk-
samhet har i uppgift att administrera, utvärdera och utveckla systemet. I 
kapitlet beskrivs och analyseras tsl:s verksamhet och då särskilt vilken 
betydelse en sådan långtgående externalisering av omställningsstödet 
får för verksamheten och de personer som berörs av avtalet. 

I kapitel sex, som är skrivet av Andreas Diedrich och Lars Walter, 
diskuteras Omställningsfondens framväxt och verksamhet. Denna fond 
är yngst av Sveriges omställningsorganisationer och när den bildades 
2012 innebar det att anställda inom den sista, större »vita fläcken« på den 
svenska arbetsmarknaden också omfattas av en omställningsförsäkring. 
Omställningsfondens avtal omfattar cirka 1 100 000 anställda inom 
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kommun- och landstingssektorerna. Utöver personer som är direkt an-
ställda av kommuner och landsting ingår personer anställda i kommunala 
bolag och så kallade kommunnära bolag. Omställningsfonden bedriver 
omställningsstöd i egen regi och med stöd av externa leverantörer som 
kontrakteras från fall till fall av enskilda rådgivare. I kapitlet beskrivs 
och analyseras Omställningsfondens verksamhet och de särskilda ut-
maningar som det innebär att bygga upp och upprätthålla ett finmaskigt 
nät av välfungerande externa leverantörer över hela landet, samtidigt 
som verksamheten är i ett uppbyggnadsskede med ett förhållandevis 
begränsat antal omställningsärenden att hantera per månad. 

Kapitel sju är skrivet av Ola Bergström och diskuterar Sveriges sätt 
att arbeta med omställning och strukturomvandling i relation till andra 
länder. Hur förhåller sig det svenska omställningssystemet, med sin 
utgångspunkt i partsgemensamma kollektivavtal och särskilt utformade 
omställningsorganisationer, till andra länders system och modeller för 
att hantera övertalighet och strukturomvandling? Vilka metoder och 
institutionella lösningar har utvecklats i andra länder i syfte att hantera 
omställning och strukturomvandling och vilka konsekvenser får olika 
förhållningssätt för de individer som berörs, de organisationer som på-
verkas och för arbetsmarknaden i stort?

 I det avslutande kapitlet jämförs de olika omställningsorganisatio-
nernas verksamheter, mål och resultat. Bland annat diskuteras betydelsen 
av att omställningsorganisationerna har valt delvis olika modeller när 
de utformat sitt omställningsstöd. Vilka konsekvenser får det för skill-
nader i inriktning och omfattning? Vad är det som gör att de framstår, 
åtminstone enligt deras egna sätt att redovisa resultat, som både rimligt 
likvärdiga och rimligt framgångsrika i att stödja uppsagda människor 
så att de kommer vidare till nytt arbete och ny försörjning? I kapitlets 
senare del diskuteras omställningsorganisationernas roll på den svenska 
arbetsmarknaden. Vilka konsekvenser får de svenska omställningsavtalen 
för möjligheterna att bedriva arbetsmarknadspolitik, för Arbetsförmed-
lingens roll och för utformningen av de svenska trygghetssystemen? 
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Andreas Diedrich och Lars Walter

2. Trygghetsrådet TRS

Vi har ett bredare uppdrag än andra trygghetsråd. Vi arbetar både förebyg-
gande med kompetensutveckling och med stöd till uppsagda och tidsbe-
gränsat anställda.

Trygghetsrådet trs hemsida

I slutet av 1960-talet genomgick den svenska ekonomin en rad struk-
turella förändringar, något som ledde till ett generellt försämrat ar-
betsmarknadsläge som innebar att också tjänstemän för första gången 
drabbades av övertalighet och uppsägningar på grund av arbetsbrist. 
Bland annat mot bakgrund av den utvecklingen bildade 1970 de stats-
ägda företagen en egen arbetsgivarorganisation, Statsägda företagens 
organisation (sfo), med den gemensamma målsättningen att kombinera 
god personalpolitik med god lönsamhet. Sammanlagt omfattades cirka 
30 000 anställda. 

Under avtalsrörelsen 1972 kom sfo och arbetstagarparterna4 över-
ens om ett trygghetsavtal och så småningom skapades ett kansli, trs 
(Trygghet i samverkan).5 Trygghetsavtalet var det första i sitt slag och 

4  Arbetstagarparterna bestod av Svenska Industritjänstemannaförbundet (sif), Sveriges 
Arbetsledareförbund (salf) och Sveriges Civilingenjörsförbund (cf). Året efter gick 
Handelstjänstemannaförbundet (htf) med som part i avtalet. ptk kom senare att ersätta de 
enskilda förbunden som part i avtalet.
5  Denna rapport bygger på en fallstudie av trs som genomfördes 2012–2013. Materialet 
samlades in genom 9 öppna intervjuer med rådgivare som aktivt arbetar med klienter i 
omställning, rådgivare som arbetar med det förebyggande arbetet, styrelsemedlemmar som 
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innehöll en uppsättning skyddsregler för arbetstagare som sagts upp 
på grund av arbetsbrist, såsom förlängda uppsägningstider och bidrag 
till avtalspension. När antalet anslutna företag växte och behoven öka-
de, utvecklades verksamhetens omfattning (sou 2002:59). I början av 
1990-talet upplöstes sfo och de företag som valde att bli medlemmar 
i saf lämnade trs omställningsavtal och kom i stället att omfattas av 
omställningsavtalet för saf/ptk. Nykterhets- och idrottsrörelserna 
valde dock att stå utanför saf och stannade kvar som part inom trs-
avtalet. Samtidigt valde parterna inom kultursektorn, där de anställda då 
saknade omställningsavtal, att ansluta sig till trs-avtalet. Förändringen 
innebar en transformation av trs där allt färre personer anställda i stora 
och medelstora industriföretag kom att omfattas av omställningsavtalet. 
trs verksamhet inriktades därför i större utsträckning mot personer 
inom de konstnärliga och idéburna sektorerna. Utöver en förändrad 
partskonstellation genomfördes en rad andra avtalsförändringar i trs-
avtalet under 1990-talet. Förändringarna innebar bland annat att trs 
uppdrag fick ett tydligare fokus på att tillhandahålla aktivt stöd till 
personer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, det som trs i 
dag kallar omställningsstöd. 

trs-styrelsen är partssammansatt. Den består av 14 ledamöter 
och sammanträder 5–6 gånger per år. Arbetsgivarorganisationerna, 
som utgörs av Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst, och För-
handlings- och samverkansrådet ptk,6 som representerar den fackliga 
parten, utser vardera 7 ledamöter. Arbetsgivarorganisationerna utser 
styrelsens ordförande, ptk utser vice ordförande. Eftersom parterna 
på området tecknar medarbetaravtal, och därmed inte avtalsmäs-
sigt skiljer på tjänstemän och arbetare, har ptk valt att överlåta en 
av sina platser till en lo-representant. Därutöver är ett antal mindre 
arbetsgivarorganisationer separatanslutna till trs omställningsavtal. 
Dessutom finns ett antal säranslutna företag som inte är medlemmar 

representerar trs parter samt trs vd. Dessutom gjordes en observation av en heldagswork-
shop i Stockholm om det förebyggande arbetet och en analys av dokument såsom broschy-
rer, interna rapporter, tidningsartiklar och Powerpoint-presentationer. Studien genomfördes 
under 2011–2012.
6  Följande fackförbund är medlemmar i Förhandlings- och samverkansrådet ptk och 
omfattas av trs omställningsavtal: Akademikerförbunden, Ledarna, Lärarförbundet, 
Lärarnas Riksförbund, Svenska folkhögskolans lärarförbund, Sveriges Yrkesmusikerförbund, 
Teaterförbundet, Unionen och Vårdförbundet.
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  2. trygghetsrådet trs

i någon arbetsgivarorganisation. Såväl de separatanslutna7 som de sär-
anslutna organisationerna saknar representation i trs styrelse och har 
därför inget reellt inflytande över verksamhetens inriktning och beta-
lar 0,2 respektive 0,6 procent av lönesumman i avgift. Avgiften enligt 
omställningsavtalet är rabatterad med 0,1 procent (dvs. avgift eg. 0,3 
respektive 0,7 procent). Styrelsen utser i sin tur ett arbetsutskott (au) 
med ett mindre antal ledamöter. au är tänkt att fungera som ett operativt 
beredningsutskott och hanterar bland annat frågor som berör stiftel-
sens löpande kapitalförvaltning. Styrelsen kan också efter behov tillsätta 
särskilda arbetsgrupper med syfte att bereda specifika frågor som anses 
särskilt viktiga för verksamhetens framtida utveckling. 

Avtalet
trs verksamhet tar sin utgångspunkt i ett kollektivavtal8 som första 
gången tecknades 1972. Avtalet var det första i sitt slag och omfattade 
i huvudsak tillsvidareanställda tjänstemän i statligt ägda företag. Sam-
manlagt berördes cirka 30 000 anställda och bland medlemmarna åter-
fanns företag som Assi, LKAB och Vin- och spritcentralen. År 1980 
omförhandlades trygghetsavtalet. Förändringarna var framför allt av 
administrativ och organisatorisk karaktär. Det nya avtalet innehöll 
bland annat skrivningar som tydligare definierade TRS-styrelsens roll 
och innebar också att det skulle inrättas en tjänst som kanslichef (vd). 
När trygghetsavtalet omförhandlades igen 1995 var en av de viktigare 
förändringarna att det nya avtalet slöts i ny partskonstellation. Dessutom 
ålades de lokala parterna att träffa en överenskommelse om turord-
ningen i samband med uppsägning av personal. I det tidigare avtalet 
hade möjligheten att upprätta avtalsturlistor funnits med, men då bara 
som en möjlighet (TRS informationsmaterial 2012)9. Från och med 1995 

7  De säranslutna organisationerna utgörs av Glasbranschföreningen, Måleriföretagen i 
Sverige, Svensk Industriförening, Länsmuseerna, Teatercentrum och Danscentrum.
8  Överenskommelsen kallades inledningsvis trygghetsavtalet men namnet ändrades senare 
till omställningsavtal. För tydlighetens skull används dock omställningsavtal genomgående 
i texten.
9  Att de lokala parterna förväntades komma överens om turordningslistor innebar dock 
inte automatiskt att man frångår lagen om anställningsskydd (las), tvärtom är det vanliga 
att las turordningsregler tillämpas i samband med uppsägningar inom trs-området.
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års avtal ändrades också innebörden av akronymen TRS till att i stället 
stå för »Trygghet i samverkan«.

Sveriges Privatanställdas Pensionskassa (SPP), som 2001 omvand-
lades till Alecta, var ett tjänstepensionsföretag med uppgift att förvalta 
tjänstepensioner. I juridisk mening var SPP ett ömsesidigt livförsäkrings-
bolag, vilket innebar att det ägdes av försäkringstagarna (företagen) och 
de försäkrade (företagens anställda). Det betyder också att allt överskott 
ska gå tillbaka till kunderna och att eventuella underskott i verksamheten 
bärs av försäkringskollektivet (www.alecta.se).

I början av 2000-talet genomförde SPP därför en återbetalning 
av överskottsmedel på motsvarande 70 miljarder kronor. För TRS del 
innebar det ett kapitaltillskott på cirka 500 miljoner kronor, ett belopp 
som i kraft av sin storlek skapade delvis nya förutsättningar för TRS 
verksamhet. De nya förutsättningarna påverkade också utformningen 
av det senaste omställningsavtalet som tecknades 2004. Ambitionen 
var att skapa vad parterna beskrev som ett modernt avtal som var bättre 
anpassat för att stödja och underlätta omställningsprocessen, både för 
anställda som sagts upp på grund av arbetsbrist och för arbetsgivar-
representanter som genomför uppsägningar. Dessutom skulle det nya 
avtalet främja möjligheter till fortsatt anställning inom någon av de 
övriga Trs-anslutna organisationerna. 

En viktig skillnad jämfört med det tidigare omställningsavtalet var 
att det nya, under vissa förutsättningar, också omfattade personer med 
tidsbegränsade anställningar. Det var en viktig anpassning till en ut-
veckling där allt fler av de sysselsatta inom TRS avtalsområde saknar 
traditionella, fasta anställningar. Det nya omställningsavtalet har också 
en delvis annorlunda konstruktion jämfört med tidigare avtal. Det är 
mindre omfångsrikt och har karaktären av ramavtal där villkor, för-
utsättningar och målsättningar formulerats på en mer övergripande 
och principiell nivå. I stället kompletteras avtalet med riktlinjer som 
sanktioneras av TRS styrelse, som kan förändras efterhand med ut-
gångspunkt i de erfarenheter som görs i verksamheten. Målsättningen 
med den förändrade avtalskonstruktionen är att den dels ska bidra till 
kontinuitet och stabilitet i TRS verksamhet, dels göra det möjligt att 
agera mer flexibelt och snabbare kunna anpassa verksamheten till änd-
rade förutsättningar och villkor. 
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  2. trygghetsrådet trs

Två typer av stöd
TRS omställningsavtal omfattar i huvudsak två typer av stöd: dels det 
aktiva omställningsstödet i samband med uppsägning eller när en tids-
begränsad anställning upphör, dels det förebyggande stödet. I omställ-
ningsstödet ingår också ekonomiskt stöd i form av avgångsersättning. 
Avgångsersättning betalas under vissa förutsättningar ut till anställda 
som sagts upp på grund av arbetsbrist, ohälsa eller i samband med en 
avslutad visstidsanställning. 

Klienterna är berättigade till avgångsersättning (AGE) under förut-
sättning att de varit anställda under minst fem sammanhängande år hos 
en arbetsgivare som omfattas av avtalet (man kan också tillgodoräkna 
sig anställningstid från tidigare anställning under förutsättning att an-
ställningen varit hos en TRS-ansluten organisation). Personen måste 
dessutom ha arbetat minst 8 timmar per vecka. Ersättningsvillkoren 
varierar något beroende på åldern vid uppsägningstillfället. Personer 
som är under 60 år vid tiden för uppsägning kan maximalt få avgångs-
ersättning under 18 månader. Ersättningen utgår i form av vad TRS 
kallar a-kasseutfyllnad, det vill säga en ersättning som kompletterar 
personens a-kasseersättning upp till en viss nivå. Ersättningen trap-
pas stegvis ner under ersättningsperioden.10 För personer som är 60 
år och äldre är ersättningsperioden i stället maximalt 24 månader och 
ersättningen trappas ner i fyra steg i stället för tre.11 Sammanlagt kan 
ersättningen i form av AGE maximalt uppgå till 250 000 kronor före 
skatt, detta oberoende av ålder.  

Utöver avgångsersättning tillhandahåller TRS aktiva omställningsin-
satser i syfte att underlätta för personer som blivit uppsagda att komma 
vidare till ny försörjning. Insatserna, som diskuteras mer utförligt senare 
i kapitlet, utgår från varje individs specifika behov, preferenser och för-
utsättningar och handlar ofta om rådgivnings- och/eller utbildningsin-
satser. Den uppsagde har rätt till stöd fram till dess att han eller hon har 

10  Under de första 6 månaderna utgår ersättning som motsvarar 75 procent av den tidigare 
lönen. Nästkommande 6 månader uppgår ersättningen till 70 procent av lönen för att under 
de sista 6 månaderna sjunka till 50 procent.
11  Under de första 6 månaderna utgår ersättning som motsvarar 75 procent av den tidigare 
lönen. Nästa kommande 6 månader uppgår ersättningen till 70 procent av lönen. Därefter 
utgår ersättning motsvarande 65 procent av lönen för att under de sista 6 månaderna sjunka 
till 50 procent.
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ett nytt jobb eller har funnit en annan lösning, dock under maximalt 2 
år från den dag anställningen upphörde. Om den uppsagde får ett nytt 
arbete har denne ett efterskydd i 5 år.

TRS bedriver också försöksprojekt som syftar till att bättre kunna 
förebygga behovet av omställning och vidga målgruppen som är berät-
tigad till stöd. Ett sådant försöksprojekt initierades när TRS parter be-
slutade att under 2011 »utöka« omställningsavtalet med möjligheten att 
erbjuda förebyggande, individuellt omställningsstöd i form av livs- och 
karriärplanering under en försöksperiod på 3 år. Syftet var att anställda 
som upplevde sig inlåsta, i ett individuellt samtal med en professionell 
samtalsledare, skulle få en chans att reflektera över sin nuvarande och 
framtida arbetssituation. Målet var inte att den anställde skulle söka sig 
bort från sin arbetsplats, processen kunde i stället mycket väl sluta med 
att personen valde att stanna kvar. I de fall den anställde kom fram till 
att hon eller han vill söka sig vidare erbjöd TRS kompletterande stöd 
till kompetensutveckling. Stödet beviljades enbart om det inte fanns 
någon risk för uppsägning på grund av arbetsbrist. Försöksverksamheten 
syftade till att förhindra och förebygga uppsägningar genom att rikta sig 
direkt till individer på en arbetsplats. När försöksprojektet avslutades 
valde TRS att inte fortsätta med verksamheten. 

TRS bedriver också försöksprojekt kring stöd vid ohälsa. Det innebär 
att TRS under vissa förutsättningar kan erbjuda omställningsstöd även 
till personer som riskerar att bli eller blir uppsagda av personliga skäl – 
under förutsättning att skälet är ohälsa. Stödet vid ohälsa är tänkt som 
ett komplement till de befintliga stöd som personen har rätt till från såväl 
arbetsgivare som berörda myndigheter, såsom Försäkringskassan. Stödet 
ska kunna erbjudas innan en person blir uppsagd. Styrelsen har beslutat 
om att förlänga försöksverksamheten och projektet pågår fortfarande.

TRS organisation 
TRS har 11 anställda och cirka 5 740 organisationer och företag med totalt 
cirka 50 000 arbetstagare är anslutna. 

TRS omställningsavtal omfattar i dag nästan uteslutande personer 
anställda inom kultursektorn och idéburna organisationer. Normalt ny-
registreras cirka 500 personer per år, varav cirka 65 procent kommer från 
Arbetsgivaralliansen, 10 procent från Svensk Scenkonst och resten från 
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de sär- och separatanslutna organisationerna. De anslutna organisatio-
nerna utgörs till största del av mindre arbetsplatser som idrottsföreningar 
eller fria dans- och teatergrupper, som ofta saknar egna personalavdel-
ningar eller HR-funktioner. TRS kontor ligger i Stockholm där också 
TRS ledning och administration finns. Dessutom utgör kontoret bas för 
TRS-rådgivarna som tillbringar huvuddelen av sin arbetstid på resande 
fot runt om i Sverige för att möta klienter.

Omställningsprocessen 
Nedan presenteras TRS arbete med aktiva omställningsinsatser. TRS 
målsättning är att tillhandahålla omställningsstöd till personer som om-
fattas av TRS omställningsavtal och som blivit uppsagda på grund av 
arbetsbrist, ohälsa eller efter att en visstidsanställning avslutats. Syftet är 
att ge ett stöd som innebär att de personer som berörs får förutsättningar 
att komma vidare till en ny anställning eller annan varaktig lösning. Det 
aktiva omställningsstödet kan tillsammans med det förebyggande om-
ställningsstödet beskrivas som kärnan i TRS verksamhet. Tre rådgivare 
arbetar med att ta hand om de runt 500 klienter som årligen ansöker 
om stöd. Varje rådgivare tar hand om mellan 130 och 180 klienter som är 
utspridda över hela landet. Nya omställningsärenden fördelas normalt 
mellan rådgivarna utifrån var de bor. Enligt avtalet har man rätt till 
omställningsstöd under maximalt två år. 

Första mötet 
I samband med att uppsägningar blir aktuella i någon av de organisa-
tioner som omfattas av TRS omställningsavtal erbjuder TRS stöd åt de 
arbetsgivare och fackliga företrädare som är involverade i processen. 
Det kan dels handla om att TRS rådgivare kommer ut och informerar 
om avtalet och omställningsstödets utformning, dels rådgivning, exem-
pelvis kring hur man lägger upp ett uppsägningssamtal eller hur man 
hanterar information till dem som är kvar i organisationen efter det att 
omställningsprocessen är avslutad. 

TRS uppmanar anslutna arbetsgivare att meddela TRS så tidigt i 
processen som möjligt, helst i samband med varslet. Det är dock inte 
alltid så sker, det händer att TRS får kännedom om uppsägningen först 
när klienten ansöker om stöd. När ansökan om omställningsstöd blivit 
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beviljad tas första kontakten genom att TRS skickar information till 
klienten. De får där veta att de tilldelats en personlig rådgivare och vilket 
omställningsstöd de har rätt till i form av avgångsersättning och aktiva 
omställningsinsatser. Klienten uppmanas också att ta kontakt med sin 
rådgivare. Beroende på när TRS får information om uppsägningen kan 
det första mötet mellan rådgivare och klient ibland ske redan innan 
anmälan kommit in till TRS. Mötet är alltid personligt och sker ofta 
genom att rådgivaren planerar ett möte hos den organisation som säger 
upp personal. Eftersom klienterna ofta är utspridda runt om i Sverige 
och rådgivarna finns i Stockholm, är det vanligt att rådgivarna bokar 
möte med flera klienter samma dag och på en ort nära klienternas bo-
stadsort. Varje möte beräknas ta cirka en timme. »Det gäller alltså att vara 
effektiv«, som en rådgivare uttryckte det. Så här beskriver en rådgivare 
första mötet:

Det handlar väldigt mycket om att lyssna in vad behovet är, hur det ser ut 
just nu. Och sen också att kunna diskutera utifrån vårt erbjudande och vårt 
stöd då om vi kan vara till någon hjälp. 

Rådgivare

Enligt rådgivarna upplever de flesta klienter att det är tufft att bli upp-
sagd och det händer att klienter mår psykiskt dåligt. Det innebär därför 
att de kanske inte är redo att reflektera över framtiden. Som en del av 
TRS stöd kan rådgivarna i sådana situationer också erbjuda samtalsstöd 
och coachning innan man går vidare till mer framåtriktade stödinsatser. 

Stödet är frivilligt, personen bestämmer alltid själv om han eller hon 
vill ta del av de stödinsatser som TRS erbjuder. En viktig utgångspunkt 
är också att TRS omställningsstöd utformats för att vara just ett indi-
vidualiserat stöd; det är ytterst alltid den enskilda individen själv som 
har ansvar för sitt eget arbetssökande. Rådgivarnas roll är i stället att på 
olika sätt stödja och bidra till att skapa förutsättningar för att klienternas 
process, eller som en av rådgivare beskrev sin roll: »att lära personer att 
söka jobb, inte att söka jobb åt dem«. Vidare är TRS omställningsstöd 
i hög grad individualiserat. Det finns ofta stora skillnader i förutsätt-
ningar, behov och preferenser mellan olika klienter och det påverkar hur 
mycket kontakt och stöd man vill ha och förväntar sig av sin rådgivare, 
men också omställningsstödets inriktning och omfattning kan skilja 
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sig mycket åt mellan individer. En del klienter går snabbt vidare till ett 
nytt arbete, för andra tar det längre tid och de kan också ha behov av fler 
och mer omfattande stödinsatser. Hur omställningsstödet utformas blir 
därför unikt för varje individ och baseras på vad rådgivaren och klienten 
gemensamt kommit fram.

Inventeringsfasen/Orienteringsfasen 
En viktig stödinsats är TRS söka jobb-seminarier.12 Seminarierna sträcker 
sig över fyra dagar med plats för maximalt 12 deltagare vid varje semina-
rieomgång. Seminariet är uppdelat i två omgångar. Först en träff under 
två dagar, sedan ett uppehåll på två veckor där deltagarna förutsätts 
förbereda sig på olika sätt. Därefter träffas man igen under två dagar. 

Seminariet följer en given kronologi som inleds med ett moment 
som kallas självinventeringen. Det syftar till att deltagarna, med stöd av 
TRS, ska få möjlighet att reflektera över, beskriva och dokumentera sina 
intressen, sin kompetens och sina erfarenheter. Inventeringen ska hjälpa 
den uppsagde att formulera mål inför framtiden: vad vill han eller hon 
göra, är målen realistiska och vad krävs för att ha möjlighet att uppnå 
dem? Det handlar mycket om att ge deltagarna stöd i att uttrycka vad 
de vill göra, vad de är bra på och vart de ska någonstans. Här ingår också 
stöd i det praktiska arbetet med att söka arbete. Det kan handla om allt 
från att ge rådgivning kring hur man utformar ett cv, formulerar ett 
personligt brev till intervjuträning eller tolkar en platsannons. 

Realiseringsfasen 
När deltagarna kommer tillbaka efter två veckor ligger fokus på ar-
betsmarknaden och på hur man söker jobb i praktiken. Det handlar till 
exempel om att visa hur man 
• på ett effektivt sätt använder internet
• jobbar med spontanansökningar
• på bästa sätt använder sitt kontaktnät
• hanterar en anställningsintervju. 

12  De standardiserade jobbsökarseminarierna har avvecklats efter att studien genomförts. 
Motiveringen var att upplägget i vissa fall riskerade att förlänga omställningsprocessen, att 
det inte var tillräckligt individanpassat och att det inte uppfattades tillräckligt kostnadseffek-
tivt. Fokus ligger nu i stället mer på att snabbt få in klienten i individuellt anpassade insatser.
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Vidare diskuteras värdet av att formulera målsättningar kring hur man 
kan upprätta en handlingsplan samt klart och tydligt beskriva de aktivi-
teter som man tror krävs på vägen till ett nytt jobb. Enligt en rådgivare 
kan processen se väldigt olika ut från person till person, men huvudsa-
ken är att de kommer fram till lösningar för att ta sig vidare till en ny 
anställning eller exempelvis studier. Rådgivarnas uppgift är att stödja 
dem så mycket som möjligt i denna process. Söka jobb-seminarierna 
blir därigenom en viktig del i arbetet med att understödja klienternas 
insatser för att komma in i en ny anställning, inte enbart på grund av de 
konkreta verktyg som klienterna får med sig i den fortsatta processen, 
utan också genom att processen i sig bidrar med motivation och till 
att skapa en identitet inför framtiden. Budskapet är att klienterna ofta 
kan mycket mer än vad de tror, men också att de inte är ensamma i den 
situation där de befinner sig. 

Under söka jobb-seminarierna ligger fokus framför allt på »jobb-
sökning utifrån befintlig kompetens« (rådgivare). Därutöver kan trs 
erbjuda kompetenshöjande stödinsatser i form av utbildning och studier. 
Utgångspunkten för bedömning av när den typen av kompetenshöjande 
insatser är motiverade är att insatsen ska kunna leda till att personen får 
jobb. Undantagsvis finns också exempel på att TRS bedömt att en specifik 
utbildningsinsats kan var motiverad men att den är alltför omfattande. 
TRS kan då välja att betala delar av kostnaden, medan klienten får stå 
för den resterande delen av finansieringen. Det har inneburit att TRS i 
vissa fall varit delfinansiär i fleråriga studieprogram. 

Det förebyggande arbetet
Det förebyggande arbetet på TRS är indelat i två områden: arbetsplats-
övergripande stöd och arbetsplatsrelaterat stöd. Det arbetsplatsövergri-
pande stödet initieras av parterna. Målet med det är att personer och 
organisationer i en specifik bransch ska kunna bli bättre på att hantera 
strukturella förändringar. Det är styrelsen som årligen fattar beslut om 
inriktningen på verksamheten. Arbetsgivaralliansen och Svensk Scen-
konst kan tillsammans med de fackliga parterna välja olika insatser 
beroende på vad de prioriterar och uppfattar som relevant. Som en 
del av det arbetsplatsövergripande stödet har TRS också engagerat sig 
i flera kompetensutvecklingsprojekt som helt eller delvis finansierats 
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av Europeiska socialfonden (ESF), riktade mot personer som verkar 
inom kultursektorn, exempelvis »Kulturkraft Väst«, »Kulturkraft Syd« 
och »Kulturkraft Stockholm«. Projekten syftade till att erbjuda kompe-
tensutveckling till yrkesverksamma personer inom teater, dans, musik, 
film och tv. Insatsernas inriktning har varierat. Det har handlat om 
ledarskapsprogram för kvinnor och kurser inom vitt skilda områden 
som filmskådespeleri, miljömedvetenhet i scenkonst och workshoppar 
för avancerad silikongjutning. Syftet har varit att deltagarna antingen 
ytterligare ska utveckla en specifik kompetens inom ett område för att 
därigenom bli attraktiva på arbetsmarknaden eller bredda sitt yrkeskun-
nande inom kultursektorn. 

Den andra delen i det förebyggande arbetet, det arbetsplatsrelaterade 
stödet, är inriktat mot att TRS, tillsammans med TRS-anslutna organisa-
tioner, ska utveckla sin förmåga att arbeta mer aktivt med verksamhets- 
och kompetensutveckling. Många av de TRS-anslutna organisationerna 
är små verksamheter, ofta med bara några få anställda. De har därför 
inte alltid resurser att själva arbeta med systematisk verksamhets- och 
kompetensutveckling.

Arbetet är organiserat enligt en modell för verksamhets- och kom-
petensutveckling som kallas KIV-processen. Den utvecklades av TRS för 
att stödja systematisk och kontinuerlig kompetensutveckling. Modellen 
består av fyra delprocesser: förprocess, verksamhetsanalys, kompetens-
analys och kompetensutveckling (se figur 2.1). 

KIV-processen syftar inledningsvis till att utveckla och beskriva 
verksamhetens inriktning och målsättningar. Detta genomförs i form 
av workshoppar där representanter från verksamheten, med stöd av 
TRS, utvecklar en gemensam verksamhetsplan. Syftet är att tydligt 
beskriva verksamhetens mål, och utifrån dessa analysera vilken kom-
petens verksamheten behöver för att uppnå målen. I nästa steg ligger 
fokus på kompetensplanering, där kompetensbehoven uttrycks i form 
av en kompetensplan. I kompetensplanen beskrivs vilken typ av kompe-
tensutveckling som ska genomföras, i vilken omfattning och till vilken 
kostnad. Utöver processtöd har TRS också möjlighet att bidra till att 
finansiera kompetensutvecklingsinsatser med upp till maximalt 8 000 
kronor per anställd. Kostnaden för insatserna fördelas mellan TRS och 
berörd organisation. Inledningsvis genomfördes uppföljningen enbart i 
anslutning till att processteg fyra är klart. Senare har man valt att också 
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göra ytterligare en utvärdering två år efter det att processen avslutats. 
Tanken med insatserna är att arbetet med kompetensutveckling ska ske 
kontinuerligt och vara en integrerad del av verksamheten. 

Och då går vi alltid ut med frågor. Dels om dom har följt kompetensplanen 
eller om dom har haft avvikelser från kompetensplanen och sådana där 
saker. Men sedan frågar vi också, hur planerar ni att genomföra nästa års 
verksamhetsplanering och kompetensplanering? 

Rådgivare

Diskussion
Sammanfattningsvis: kärnan i TRS sätt att arbeta med omställningsstöd 
ligger på relationen mellan rådgivare och klienter. Det är en relation 
där det finns stora möjligheter för rådgivare och klient att anpassa de 
olika insatserna med utgångspunkt i hur enskilda individers behov och 
preferenser uppfattats. TRS rådgivare kan, inom vissa ramar, självständigt 
fatta beslut om vilka typer av resurser och insatser som kan vara aktuella 
för en viss klient. 

TRS verksamhet karaktäriseras dessutom av att man erbjuder tjänster 
för förebyggande omställningsstöd. De förebyggande insatserna har 
formaliserats av TRS i en standardiserad arbetsprocess kallad »Kom-

Figur 2.1 KIV-processen.
Källa: TRS informationsbroschyr.
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petensutveckling för individ och verksamhet« (KIV) som erbjuds alla 
anslutna organisationer. Genom att också inkludera idéer kring strate-
gisk kompetensförsörjning och kompetensutveckling som en del av ett 
ramverk för att hantera frågor om omställning och uppsägning, bidrar 
TRS till att utveckla, bredda och i någon mening utmana vad ett aktivt 
omställningsstöd kan och bör vara och vilken roll som en omställningsor-
ganisation kan förväntas fylla. Ur ett sådant perspektiv är det inte längre 
självklart att omställningsstöd avgränsas till att definieras som stöd till 
personer som sägs upp på grund av arbetsbrist, utan kan breddas till att 
också inkludera insatser som syftar till att förhindra uppsägning eller att 
stödja individer som på eget initiativ väljer att söka nytt jobb eller annan 
ny form av försörjning. En sådan vidgning av vad omställningsstöd kan 
och bör vara öppnar också för en bredare diskussion kring gränserna för 
det offentliga ansvaret, parternas roll och individens villkor. 
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Christina Mauléon och Lars Walter

3. Trygghetsrådet TRR

Vi är liksom grädde på moset till det som finns i samhället i övrigt. 

Rådgivare TRR

År 1969 inrättades av SAF och tjänstemannaförbunden SIF, HTF SALF 
och CF särskilda fonder avsedda att finansiera avgångsersättningar för 
privat anställda tjänstemän (Statskontoret 2002).13 För att vara berät-
tigad till avgångsersättning måste personen ha blivit uppsagd på grund 
av arbetsbrist, fyllt 50 år och varit anställd i minst fem år. Relativt snart 
ändrades regeln till att gälla dem som fyllt 40 år. Ersättningen prövades 
individuellt och beloppen varierade beroende på den uppsagdes person-
liga och professionella förhållanden (SOU 2002:59). En viktig orsak till 
fondernas tillkomst var att tjänstemän mot slutet av 1960-talet på allvar 
drabbades av uppsägningar på grund av arbetsbrist. Den försämrade 
arbetsmarknaden för tjänstemän var dels ett resultat av den allmänna 
konjunkturnedgången i slutet av 1960-talet, dels kopplad till de stora ut- 
och omlokaliseringarna av statlig verksamhet på 1970-talet (Martinson 
2005, SOU 2002:59). 

13  Kapitlet bygger på ett fältmaterial som samlats in via ett femtontal intervjuer med 
företrädare för trr. I urvalet finns personer med ledningsbefattningar, administrativ 
personal och rådgivare/konsulenter representerade. Dessutom har olika typer av dokument 
(presentationsmaterial, hemsidor, årsredovisningar etc.) samlats in och analyserats. Studien 
genomfördes 2011–2012.
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Senare kompletterades dessa fonder med ett trygghetsavtal 1973. Året 
efter, 1974, bildades Trygghetsrådet (TRR). Etableringen av TRR genom-
fördes bland annat därför att parterna ansåg att systemet med fonder för 
avgångsersättning var otillräckligt och behövde kompletteras med aktiva 
stödåtgärder för uppsagda tjänstemän. Dessutom var parterna kritiska 
till den offentliga arbetsförmedlingen, som man ansåg var alltför inrik-
tad på det stora arbetarkollektivet och därför dåligt rustad att hantera 
uppsagda tjänstemän och deras särskilda behov. I och med inrättandet 
av trygghetsavtalet och etableringen av TRR vidgades verksamheten till 
att också inbegripa individanpassade stödåtgärder. Avtalet innehöll också 
särskilda bestämmelser för äldre tjänstemän. Bland annat fick tjänstemän 
som fyllt 55 år, och varit anställda i mer än 10 år sammanhängande tid, 
förlängd uppsägningstid och rätt till särskilda pensionsavsättningar. 
Åtgärderna sågs som ett komplement till Arbetsförmedlingens insatser 
och syftade till att underlätta och snabba på övergången till nytt arbete 
och ny försörjning. 

TRR:s verksamhet utvecklades sedan under 1970- och 1980-talen 
till att, utöver avgångsersättning och individanpassade stödåtgärder, 
inbegripa uppsägningsförebyggande åtgärder som syftade till att på olika 
sätt motverka uppsägningar. Det förebyggande arbetet innefattade bland 
annat avtalspensionering som sågs som ett verktyg för att minska över-
taligheten bland tjänstemän. Men det omfattade också åtgärder som 
skulle uppmuntra och ge stöd till utbildning för att stärka de anställdas 
position på arbetsmarknaden. Mot slutet av 1980-talet erbjöd TRR också 
vissa insatser för kompetensutveckling (Statskontoret 2002). Efter hand 
blev såväl det förebyggande arbetet som kompetensutvecklingsinsatserna 
alltmer omstridda och ifrågasatta, framför allt av arbetsgivarföreträdare, 
eftersom de ansågs fungera som direkt stöd till utsatta företag och därför 
leda till snedvridning av konkurrensen. Den djupa krisen i Sverige under 
det tidiga 1990-talet innebar också att fler tjänstemän blev uppsagda på 
grund av arbetsbrist. Detta ökade belastningen på TRR:s verksamhet 
avsevärt och tvingade fram besparingar. Bidragen till avtalspension upp-
hörde och satsningarna på förebyggande åtgärder minskade (SOU 2002). 

År 1994 slöts en ny överenskommelse med det nya namnet omställ-
ningsavtal. I det nya avtalet begränsades TRR:s verksamheter till att 
enbart omfatta avgångsersättning (AGE) och aktivt omställningsstöd. 
Vidare stipulerades att större hänsyn skulle tas till företagens behov och 
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att TRR i högre grad också skulle tillhandahålla stöd till arbetsgivare 
och chefer i samband med uppsägningar. Tre år senare omförhandlades 
omställningsavtalet igen och ett nytt omställningsavtal kom att gälla från 
den 1 januari 1998. En viktig förändring var att såväl parterna lokalt som 
enskilda personer kunde välja att, i stället för TRR, engagera en annan 
leverantör av omställningstjänster upp till ett visst stipulerat belopp som 
utbetalades via TRR.

Avtalet
TRR är en av Svenskt Näringsliv och PTK samägd kollektivavtalsstiftelse. 
Dess verksamhet regleras i ett gemensamt framförhandlat omställnings-
avtal. TRR har i dag över 32 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 
850 000 medarbetare. Dessa är huvudsakligen tjänstemän i det privata 
näringslivet. TRR har även ett dotterbolag, Startkraft, som arbetar med 
att tillhandahålla omställningstjänster på uppdragsbasis även för privat 
anställda arbetare som omfattas av TSL:s omställningsavtal. 

TRR:s uppdrag, reglerat i omställningsavtalet, är att stödja privat 
anställda tjänstemän som sagts upp på grund av arbetsbrist. Avtalet är 
uppdelat i tre delar:
• stöd och rådgivning till de tjänstemän som blivit uppsagda
• rådgivning och utbildning till chefer, HR-personal och fackliga re-

presentanter som blir inblandade i uppsägningssituationer
• administration och tillhandahållande av avgångsersättning (AGE) 

till uppsagda som ingår i avtalet.  

För att omfattas av TRR:s omställningsavtal krävs att man sägs upp på 
grund av arbetsbrist eller slutar genom en överenskommelse i samband 
med arbetsbrist (§ 12, 2 st) samt att man vid uppsägningen varit tillsvi-
dareanställd hos ett TRR-anslutet företag och arbetat minst 16 timmar 
per vecka under minst ett år. I TRR:s omställningsavtal ingår rätt till 
avgångsersättning (AGE). AGE utgår till tjänstemän som fyllt 40 år och 
har minst 5 års sammanhängande anställning i det aktuella företaget samt 
en månadslön på minst 21 100 kronor. Vid en månadslön på minst 21 100 
kronor får den ersättningsberättigade en ersättning som kompletterar 
a-kassan upp till en nivå som motsvarar 70 procent av den tidigare lönen. 

Den som väljer att säga upp sig på eget initiativ förlorar rätten till 
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  3. trygghetsrådet trr

AGE. Under 2013 gjordes dock på försök en tillfällig ändring i omställ-
ningsavtalet som innebar att medarbetare kunde omfattas av avtalet även 
i situationer där företaget och den anställde gemensamt kommit överens 
om att personen skulle avsluta sin anställning.14 Förutsättningen för att 
få ersättning var dock att fack och företag var överens om att det fanns 
en övertalighet. Det senare var viktigt, framför allt för att förhindra att 
avtalet missbrukades.15 Den tillfälliga ändringen permanentades i augusti 
2014, efter en utvärdering av den ettåriga prövotiden.

TRR:s omställningsavtal gäller under 24 månader plus uppsägnings-
tiden. I försäkringen ingår också ett så kallat efterskydd som innebär att 
den uppsagde har rätt att komma tillbaka och fortsätta erhålla stödet från 
TRR om hen på nytt blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Det innebär att 
en person som blir uppsagd från ett företag som har ett avtal med TRR 
omfattas av omställningsförsäkringen i upp till 5 år efter uppsägning. 
Den normala omställningstiden är dock 2 år från och med avgångs-
dagen. Detta gäller även om den uppsagde fått en ny anställning, hos 
en arbetsgivare som inte har ett avtal med TRR. Avgångsersättningens 
omfattning varierar beroende på ålder: 
• personer under 40 år får ingen avgångsersättning
• personer mellan 40 och 44 år får avgångsersättning under 130 ersätt-

ningsdagar (cirka 6 månader)
• personer mellan 45 och 59 år får avgångsersättning under 260 ersätt-

ningsdagar (cirka 12 månader) 
• personer mellan 60 och 65 år får avgångsersättning under maximalt 

390 ersättningsdagar (cirka 18 månader). 

Avgångsersättningen baseras på den uppsagdes lön vid uppsägningstid-
punkten och läggs ovanpå den inkomstrelaterade a-kasseersättningen. 
Under de 130 första ersättningsdagarna kompletterar avgångsersätt-
ningen a-kassan upp till cirka 70 procent av den tidigare lönen, därefter 
får den uppsagde totalt cirka 50 procent av sin tidigare lön. Ersättning-
en upphör i det fall personen får en ny anställning under ersättnings-
perioden. 

14  http://www.trr.se/om-trr/aktuellt/2014/maj/tidsbegransad-andring-i-omstallningsavtalet/. 
15 Risken är att arbetsgivare skulle kunna göra personliga överenskommelser med tjänste-
män som annars riskerade att bli uppsagda på grund av personliga skäl, vilket skulle innebära 
att de inte omfattas av omställningsavtalet. 
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TRR:s organisation
TRR har i dag cirka 240 medarbetare fördelade på drygt 40 platser i landet 
med huvudkontor i Stockholm. På varje kontor finns 4–5 rådgivare med 
undantag för storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö där behovet 
är större och man har fler anställda.16 (Se figur 3.1.)

Rådgivarnas bakgrund och kompetens varierar, men de är ofta per-
soner med gedigen arbetslivserfarenhet och med någon form av per-
sonalvetenskaplig bakgrund. Många har också haft ledande positioner 
där de själva haft att hantera omställningsprocesser. I flera fall har råd-
givarna själva varit föremål för omställning, vilket ibland anses vara en 
fördel eftersom det ger en särskild möjlighet till inifrånperspektiv på 
omställningsprocessen. 

Det går inte att vara ung och oerfaren i detta arbete, du kan inte vara 22 år 
gammal och vara trovärdig hos en person som precis blivit uppsagd. 

Rådgivare TRR 

Under de senaste tio åren har TRR genomgått flera större förändringar. 
Avsikten har bland annat varit att utveckla omställningsstödet och bättre 
strukturera TRR:s omställningsprocess. TRR förändrade också systemet 
för avgångsersättning. I det nya systemet trappas ersättningen ner från 
70 procent till 50 procent efter 130 dagar. Syftet är att avgångsersätt-
ningen ska vara ett verktyg för personer att ställa om sin ekonomi på 

16  trr har cirka 40 personer anställda på kontoret i Stockholm; i Göteborg respektive 
Malmö finns cirka 20 anställda. 

Styrelse

Lokalkontor 1 Lokalkontor 2 Lokalkontor 3 Lokalkontor 40

Huvudkontor

.............

Figur 3.1 TRR:s organisation.
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ett ordnat sätt, men utan att det leder till inlåsningseffekter. Syftet har 
varit att skapa en tydligare röd tråd i TRR:s arbete med omställnings-
stöd och att utveckla och kvalitetssäkra en gemensam arbetsmetodik 
för alla TRR:s rådgivare. 

Omställningsprocessen
TRR har delat upp sitt arbete med omställningsstöd i tre delområden: 1) 
före uppsägning, 2) omställning samt 3) omställningsprocessens avslut. 
Det första området har främst fokus på de organisationer och deras fö-
reträdare som står i begrepp att genomföra personalneddragningar. De 
två senare områdena är inriktade på att stödja personerna som sägs upp. 

När ett företag eller en organisation som står inför en omställning har 
etablerat kontakt med TRR, tillhandahåller TRR stöd med att förbereda, 
planera och genomföra omställningen. Utgångspunkten är att de erfa-
renheter som TRR under många års arbete med omställningsarbete byggt 
upp, systematiseras och återförs i form av kunskapsstöd till verksamheter 
som kanske för första gången står inför en omställningssituation med 
uppsägningar som följd. Stödet är främst riktat till lokala chefer, fackliga 
företrädare och företrädare för verksamhetens HR-funktion som ofta 
hamnar i viktiga positioner under en omställningsprocess som man 
kanske inte är van att hantera. Mycket av detta handlar om att på ett 
korrekt, trovärdigt och värdigt sätt kunna informera och kommunicera 
kring frågor som berör den pågående omställningen och det som sker 
i verksamheten. 

Flera av TRR:s rådgivare beskriver just värdet av att ha en fungerande 
kommunikationsplan och att utveckla genomtänkta strategier för när 
och hur spridning av information ska ske. Vid större omställningar kan 
det berörda företagets insatser också koordineras med särskilda punkt-
insatser från TRR, något som ofta innebär att TRR:s representanter blir 
mer direkt involverade i planeringen av omställningsprocessen.17 I övrigt 
är dock principen att alla som omfattas av omställningsavtalet ska få ett 
likvärdigt stöd oberoende av vilken typ av omställning det handlar om.

17  Det är viktigt att notera att trr måste förhålla sig neutralt i relation till parterna. Det 
innebär bland annat att trr aldrig deltar i lokala förhandlingar eller andra situationer där 
oberoendet skulle kunna ifrågasättas.
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Första mötet 
I nästa steg, när personer på företag har blivit uppsagda på grund av 
arbetsbrist, fokuseras TRR:s verksamhet på dem som blivit uppsagda. I 
den inledande fasen av omställningsprocessen tilldelas klienterna18 en 
personlig rådgivare som normalt följer dem under hela omställnings-
processen. TRR:s bild för rådgivarnas arbete med klienter i omställning 
illustreras i figur 3.2. I figuren beskrivs schematiskt den inledande om-
ställningsprocessens fyra delar: nuläge, kompetens, arbetsmarknad och 
marknadsföring. Målet är att klienten ska få verktyg för att på ett effektivt 
sätt kunna söka arbete. Efter de inledande stegen förändras i allmänhet 
relationen mellan klient och rådgivare. Rådgivaren förväntas ha ett, som 
TRR beskriver det, coachande förhållningssätt. Det handlar framför allt 
om att stötta och utmana klienten att upprätthålla motivationen och 
uthålligheten i jobbsökandet.

En persons omställningsprocess initieras genom att en företrädare 
för TRR kontaktar klienten. Det kan ske på flera sätt. Antingen på plats i 
företaget så länge den anställde fortfarande är kvar på sin arbetsplats, via 
telefon eller vid ett möte på ett av TRR:s kontor. Målet med första mötet 
är att rådgivarna ska informera om vad TRR:s omställningsstöd innebär. 
Under det första mötet försöker rådgivarna också etablera en relation 
med klienten och bilda sig en uppfattning av hur hen mår och befinner 
sig mentalt. Uppsägningen blir inte sällan en form av livskris för den 
enskilde, som kan befinna sig i chock eller förnekelse och behöva tid och 
stöd för att bearbeta situationen. En rådgivare ger följande beskrivning:

Man träffar ju människor som också blivit väldigt tilltufsade. Det kan ha varit 
en olidlig arbetssituation där man blivit uppsagd och där omständigheterna 
inte varit de allra bästa. 

Som rådgivare handlar det till en början därför ofta om att lyssna och 
stödja den uppsagde för att senare, när personen mår bättre och möjli-
gen är mer mottaglig, återkomma med mer praktisk och framåtriktad 
information om TRR:s verksamhet och omställningsstödets innehåll. 
Rådgivarna har, vid behov och som en del av omställningsstödet, också 
möjlighet att erbjuda klienter professionell krishjälp. Det är dock klien-
ten som får ta den typen av beslut. Det är alltid klienten som är ansvarig 

18  Personer som sagts upp och får omställningsstöd kallas klienter i trr:s system. 
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för sitt eget jobbsökande. Rådgivarens roll är begränsad till att stötta, 
utmana och visa på olika möjligheter och tänkbara alternativ. Detta 
kan i vissa situationer vara en svår balansgång »för det är ju väldigt lätt 
att kanske ta över och tycka«, menar en rådgivare. Ett återkommande 
tema i intervjuerna med rådgivarna är att varje klient är unik, att per-
soner som sagts upp reagerar olika och att det finns stora skillnader i 
vilka erfarenheter, intressen och önskemål de har och ger uttryck för. 
Det innebär att det kan vara svårt att i förväg veta hur den inledande 
kontakten utvecklas och att man som rådgivare behöver vara flexibel i 
sitt bemötande. Så här beskriver till exempel en av TRR:s rådgivare det 
inledande mötet med en klient: 

Personen skulle fylla 65 år under året och jag trodde att han var ett solklart 
exempel på att tidigarelägga pensioneringen. Denna uppfattning kom dock 
direkt på skam då det första klienten sa när han klev in på kontoret: »Hej, 
Anders! En sak ska du ha klart för dig, att jag inte tänker sluta min livskar-
riär som arbetslös!« 

I samband med att en inledande kontakt etableras får klienterna också 
tillgång till TRR:s aktiviteter på kontoren runt om i Sverige. Tillsam-
mans med sin rådgivare identifierar och bestämmer klienten vad hen 
har behov av och kan göra för att hitta en ny lösning. TRR anordnar 
även uppstarts- och introduktionsdagar där de presenterar de aktivite-
ter som finns, exempelvis seminarier, gruppaktiviteter, jobbsökardagar, 
kompetensinventeringsdagar, intervjuträning, 3-minuters presentation 
och nätverksbearbetning. I vilken utsträckning klienterna går på dessa 

Figur 3.2 Rådgivarnas arbete med klienter i omställning. 
Källa: TRR:s informationsmaterial Övertalig eller uppsagd?

NULÄGE

STÖTTA OCH UTMANA

NY ANSTÄLLNING

STÖTTA OCH UTMANAKOMPETENS ARBETS-
MARKNAD

MARKNADS-
FÖRING
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aktiviteter är alltid upp till dem själva. Dessutom får klienterna tillgång 
till TRR-online, som är en plattform med tips, råd och information där 
klienter får arbeta med olika övningar. Det finns till exempel möjlighet 
och stöd för att skriva och utveckla ett cv, utforma ett personligt brev 
samt formulera en jobbsökarplan. TRR-online erbjuder också möjlig-
heter till färdighetsträning av exempelvis intervjuteknik, nätverkande 
och presentationsteknik. Dessutom används TrR-online, med stöd av 
TRR:s rekryteringsservice, för att sprida relevanta jobbtips till klienter.

Inventeringsfasen 
I nästa fas av TRR:s omställningsprocess, det vill säga efter det att råd-
givare och klient etablerat en fungerande relation, förväntas omställ-
ningsprocessen övergå till ett läge där rådgivare och klient tillsammans 
genomför vad som beskrivs som en nulägesanalys. Det handlar dels om 
att kartlägga personens tidigare erfarenheter och intentioner inför fram-
tiden, dels, och framför allt, om att identifiera vilka behov av åtgärder och 
insatser som klienten har i omställningsprocessen. Det kan vara frågan 
om en mängd saker beroende på var klienten befinner sig och har för 
önskemål. Ofta handlar det i det här skedet om att identifiera klientens 
kompetens. Som nyuppsagd är man inte van att klä sina erfarenheter, 
kunskaper och färdigheter i ord. Inte sällan är klienternas självkänsla 
dessutom något stukad efter att ha blivit uppsagda, vilket kan bidra till att 
försvåra arbetet med att identifiera och kommunicera deras kompetens. 
Det innebär att klienterna behöver ett aktivt stöd, både i arbetet med 
identifiera sina kvalifikationer och med att beskriva dem. Det kan ske på 
flera sätt, antingen i samtal med rådgivaren eller med stöd av olika typer 
av aktiviteter. Det kan handla om verktyg för kompetensinventering, öv-
ningar som stöd för att formulera och skriva ett heltäckande och relevant 
cv eller retorisk träning för att beskriva sig själv och sina färdigheter på ett 
intressant och unikt sätt. I arbetet med att, i professionell mening, defi-
niera och beskriva vem man är, konfronteras individen också med frågor 
kring vad han eller hon vill, önskar och strävar efter. Inte sällan uppfattas 
uppsägningen av klienten som både ovälkommen och oväntad, och det 
är därför inte nödvändigtvis enkelt att i en sådan situation artikulera vad 
man vill göra i stället. Det innebär att mycket av TRR:s omställningsstöd, 
och då särskilt rådgivarnas arbete, handlar om att stödja människor i att 
definiera en ny riktning inför deras framtida yrkesliv. 
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Orienteringsfasen 
I nästa skede, när klienten kommit en bit på väg i arbetet med sig själv 
och sin kompetensinventering, menar rådgivarna att det ofta faller sig 
naturligt att påbörja processen med att identifiera en möjlig arbets-
marknad. Återigen handlar mycket om rådgivarnas förmåga att möta 
klienterna där de befinner sig. Vissa klienter behöver mycket stöd i att 
orientera sig och för att våga söka arbete. Många har inte sökt jobb på 
mycket länge och kan därför känna sig handfallna och inte riktigt veta 
hur de ska börja. Andra befinner sig redan från början i ett läge där de 
vet vad de kan och vill. I de lägena handlar det mest om att etablera en 
kontakt med klienterna för att se vad de gör under sitt jobbsökande och 
värdera om de kan behöva ytterligare stöd från TRR. Rådgivarna kan 
ibland också få hantera situationer där de bedömer att de sökande är 
alltför tidigt ute, och utan att vara rustade för att söka nya arbeten eller 
veta vart de är på väg. »Ibland brukar vi säga att vi får trycka på gasen 
och ibland får vi hänga i hängslena för att en del gör sig själva illa«, 
säger en rådgivare. 

Rådgivarrollen handlar ibland också om att bidra med distans och 
ett utifrån-perspektiv för att kunna hjälpa klienten att bedöma vad som 
är rimligt och vad som är att betrakta som en framkomlig väg till en 
ny lösning. Rådgivarna ger flera exempel på hur de träffar klienter som 
vill starta företag, exempelvis inom kroppshälsovård, coachning eller 
andra branscher där det råder överetablering. Rådgivarens roll blir då 
att peka på riskerna med ett sådant val och försöka kartlägga vad det är 
exakt klienten vill med ett eget företag. Man försöker också säkerställa 
att det finns en utvecklad affärsplan och på andra sätt hjälpa klienterna 
att värdera risker och möjligheter. Ungefär 10 procent av dem som får 
omställningsstöd väljer att starta eget företag och av dessa finns lejon-
parten kvar efter tre år. Sammantaget handlar det dock om att finna en 
väg som stödjer klientens eget arbete med att reflektera och fundera 
igenom sin situation för att i slutändan hitta en bra och varaktig lösning.

Realiseringsfasen 
I nästa fas förväntas klienten ha kommit så långt i sin personliga om-
ställningsprocess att hen kan börja marknadsföra sig på ett sätt som 
leder till anställning. Nu handlar det ofta om att lära klienterna att 
söka jobb. Det innebär inte bara att utmana och stötta dem i arbetet 

Mellan jobb, INLAGA.indd   53 2015-09-08   09:25:49



54

med att utveckla ett cv och ett personligt brev, utan kan också innebära 
sådant som intervjuträning inför anställningsintervjuer eller att lära sig 
utveckla och använda sitt nätverk, analysera platsannonser och använda 
sociala medier i jakten på nytt arbete. Det kan också handla om väldigt 
enkla saker. Många företag ber sökanden att skicka in sina ansökningar 
via nätet eller on-line. En rådgivare beskriver hur han arbetat med fyra 
personer som inte visste hur de skulle söka ett jobb on-line. 

Ska jag behöva sitta med dem framför datorn och hjälpa dem och söka 
jobb? Ja, tänkte jag, vad ska man göra? [skratt] Två utav dem fick jobben. 

På många sätt illustrerar exemplet mycket av den syn som rådgivarna mer 
allmänt ger uttryck för: man får göra det som behövs för att klienterna 
ska få nytt arbete och rådgivaren har fortsatt ansvar för att följa, stötta 
och utmana klienten under hela processen fram till dess hen finner en 
lösning.

I omställningsprocessens avslutande del har TRR:s rådgivare an-
svar för att informera klienten om vilket efterskydd som ingår i TRR:s 
omställningsstöd. Rådgivare och klient ska också göra en gemensam 
avrapportering av arbetet under processen. 

Diskussion
TRR:s arbete har ett starkt fokus på relationen mellan TRR:s rådgivare 
och deras klienter. Det är en relation som återkommande beskrivs som 
präglad av kontinuitet och relativt hög frihetsgrad för rådgivare och 
klient och som anses ge betydande möjligheter för rådgivare och klient 
att gemensamt fatta beslut och anpassa insatser med utgångspunkt i 
den enskilda individens behov och preferenser. Det är också en relation 
som präglas av att rådgivaren, inom vissa ramar, självständigt kan fatta 
beslut om vilka typer av resurser och insatser som kan vara aktuella och 
i vilken omfattning. 

Samtidigt har TRR:s väldefinierade processtöd och metodverktyg 
inneburit en kvalitetssäkring av omställningsprocessen som fungerar 
som ram för rådgivarnas arbete och som också bidragit till att utveckla 
en gemensam praxis och ett gemensamt förhållningssätt kring viktiga 
frågor. Det har också inneburit bättre förutsättningar för en kontinuerlig 

Mellan jobb, INLAGA.indd   54 2015-09-08   09:25:49



55

  3. trygghetsrådet trr

uppföljning av verksamhet i termer av utfall, kvalitet och effektivitet. 
Kombinationen av ett sammanhållet, internt organiserat process-

stöd och en rådgivarroll som innebär att rådgivaren, tillsammans med 
klienten, har möjlighet att anpassa insatser och åtgärder till den enskildes 
behov, önskemål och preferenser, illustrerar också mer övergripande 
TRR:s sätt att arbeta med omställningsstöd. Även om omställnings-
processen i hög grad är individualiserad och anpassad efter klienternas 
behov och preferenser, är den i viss mening kronologiskt organiserad 
och det finns en förväntan om progression från ett inledande möte, 
via en inventeringsfas och därefter en orienterings- och realiseringsfas. 

Som en integrerad del av omställningsprocessen erbjuder TRR också 
en uppsättning verktyg, resurser och åtgärder som är potentiellt till-
gängliga och möjliga att använda i olika delar av omställningsprocessen. 
Rådgivare och klient tillsammans har stor frihet att, med utgångspunkt i 
hur enskilda klienters behov och preferenser uppfattats, besluta om vad 
som ska och bör göras, när insatser ska genomföras och i vilken omfatt-
ning insatser ska användas under omställningsprocessen. Å andra sidan 
finns tydligt definierade, sammanhållna metoder för hur insatserna ska 
utformas och genomföras. I förlängningen innebär det att legitimiteten i 
TRR:s verksamhet bygger dels på ett utvecklat förtroende för rådgivarnas 
professionella integritet och förmåga att fatta individuellt anpassade 
beslut, dels på att verksamheten har ett välutvecklat metodstöd och en 
standardiserad och sammanhållen omställningsprocess som TRR själv 
kontrollerar och utvecklar. 

I likhet med övriga omställningsorganisationer anses TRR, såväl av 
parterna som av klienterna, uppnå goda resultat. Andelen klienter som 
går vidare till nytt jobb är mer än 80 procent över tid. En ytterligare 
konsekvens av TRR:s systematiska arbete med metodutveckling och 
en väldefinierad omställningsprocess är att TRR, även i jämförelse med 
övriga omställningsorganisationer, har en välutvecklad förmåga att för-
paketera sitt sätt att arbeta med omställningsstöd på ett sådant sätt att 
det går att sprida mellan olika organisatoriska sammanhang och andra 
aktörer, något som TRR också gjort via sitt dotterbolag Startkraft.
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Lars Walter

4. Trygghetsstiftelsen

Min huvuduppgift är att vara ett stöd för våra kunder på vägen till ett nytt 
arbete eller ny annan lösning. 

Konsulent Trygghetsstiftelsen 

Historiskt har den svenska staten ensidigt varit ansvarig för personalens 
anställningstrygghet, något som innebar att staten i princip aldrig sade 
upp personal på grund av arbetsbrist (SOU 2002:59).19 I de fall som statlig 
verksamhet ändå var föremål för förändringar som resulterade i över-
talighet av personal, hanterades detta normalt via naturlig avgång eller 
genom att personal omplacerades inom eller mellan olika statliga verk-
samheter. Under 1960-talet genomfördes dock omfattande förändringar 
av statliga myndigheter och affärsverk, något som på 1970-talet följdes 
av betydande ut- och omlokaliseringar av statlig verksamhet. Bland an-
nat utlokaliserades Sjöfartsverket till Norrköping (SOU 2002:59). Dessa 
betydande förändringar i statens verksamheter innebar att frågan om 

19  Kapitlet bygger på ett fältmaterial som samlats in under perioden 2011–2013, via ett 
femtontal intervjuer med företrädare för Trygghetsstiftelsen. I urvalet finns personer med 
ledningsbefattningar, administrativ personal och konsulenter representerade. Vidare har 
ett tiotal observationer genomförts. Observationerna har haft fokus på aktiviteter som är 
en del av stiftelsens omställningsarbete. Dessutom har olika typer av dokument (presenta-
tionsmaterial, hemsidor, årsredovisningar etc.) samlats in och analyserats. Beskrivningen av 
Trygghetsstiftelsens omställningsprogram syftar till att utifrån en relevant fallbeskrivning 
illustrera hur Trygghetsstiftelsen arbetar med omställning. Det innebär att avsnittet utgör ett 
exempel på hur Trygghetsstiftelsen arbetar, men det är inte i sig en fullständig beskrivning 
av alla aspekter av dess arbete. 
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anställningstrygghet för statligt anställda aktualiserades, vilket senare 
ledde fram till att det första trygghetsavtalet inom den statliga sektorn 
tecknades 1972 (Statskontoret 2002). Avtalet innebar att övertalighet i 
statens verksamheter i första hand skulle hanteras genom omplacering 
av personal mellan statens olika verksamheter, vilket i praktiken innebar 
att staten åtog sig att ta ett »koncernansvar«. Dessutom inrättades en 
särskild personalnämnd för att hantera frågor om övertalighet och om-
placeringar. Avtalet omförhandlades 1974, vilket bland annat innebar att 
det kompletterades med regler som innebar att eventuell omplacering 
av statlig personal skulle ske med garanti för att berörda personer fick 
bibehållen lön (SOU 2002:59). 

Nya förhandlingar om den statliga anställningstryggheten kom till 
stånd i samband med avtalsrörelsen 1981/1982. Förhandlingarna ledde 
fram till ett nytt avtal 1984 (Statskontoret 2002). I avtalet betonades 
återigen statens ansvar för att i första hand hantera övertalighet via na-
turlig avgång, omplacering eller andra personaladministrativa åtgärder. 
En viktig skillnad från det tidigare avtalet var dock att staten inte hade 
någon skyldighet att garantera fortsatt anställning (SOU 2002:59). 

I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet intensifierades om-
vandlingen av den statliga sektorn. Bland annat bolagiserades betydande 
delar av de statliga verksamheterna. Exempelvis omvandlades tidigare 
affärsverk såsom Posten, Televerket och Vattenfall till aktiebolag. Det 
innebar att anställda i dessa verksamheter inte längre var att betrakta som 
statsanställda (ESS 2006:1). I samband med den allvarliga ekonomiska 
kris som Sverige genomgick i början av 1990-talet, kom från regering och 
riksdag också betydande krav på rationalisering av statlig verksamhet. 
Regeringen stärkte kontrollen av de statliga utgifterna bland annat via 
det så kallade administrationsprogrammet, som innebar att alla myndig-
heter fick i uppdrag att krympa sin verksamhet med 10 procent under tre 
år, vilket ledde till nedskärningar på myndigheterna (EsS 2006, s. 20–21). 

I det sammanhanget uppfattades statens fortsatt långtgående an-
svar för de anställdas anställningstrygghet som alltmer problematiskt 
och kontraproduktivt, både för statens olika verksamheter och för de 
individer som berördes. År 1990 tecknade därför parterna ett nytt om-
ställningsavtal där arbetstagarna, i utbyte mot ett svagare anställnings-
skydd, fick det mest generösa omställningsavtal som finns på den svenska 
arbetsmarknaden. Avtalet slöts den 1 april 1990 med förbehåll om re-
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geringens godkännande. Staten anslog samtidigt 50 miljoner kronor till 
verksamheten för 1989/1990 och ytterligare 300 miljoner kronor för pe-
rioden 1990/1991 (ESS 2006:1). Finansieringen övergick därefter till den 
nuvarande avgiftsmodellen, som är ett resultat av centrala förhandlingar 
där parterna avstått löneutrymme för att finansiera trygghetsavtalets 
innehåll och själva verksamheten (ESS 2006:1). 

Som en följd av avtalet bildades 1990 också Trygghetsstiftelsen, som 
i juridisk mening är en kollektivavtalsstiftelse. Den skapades som ett 
verktyg för att säkerställa att de tjänster som stipulerades i det nya stat-
liga omställningsavtalet utvecklades och tillhandahölls till de anställda 
som omfattades av omställningsavtalet och som var i behov av stöd. 
Syftet med Trygghetsstiftelsen beskrevs så här: »När en statsanställd blir 
uppsagd på grund av arbetsbrist är det Trygghetsstiftelsens uppgift att 
så långt som möjligt förhindra att han eller hon blir arbetslös« (Trygg-
hetsstiftelsens hemsida) I juni 2013 sade Arbetsgivarverket upp Trygg-
hetsavtalet efter att under flera avtalsrörelser drivit krav på utveckling av 
de avtal som reglerar omställningsfrågorna. Ett partsgemensamt arbete 
inleddes med syfte att stödja arbetslinjen och individens möjlighet till ett 
längre arbetsliv samt den förändring och omstrukturering av de statliga 
verksamheterna som krävs vid var tid. Det nya omställningsavtalet »Avtal 
om omställning« tecknades ett år senare. Parterna tecknade samtidigt 
ett nytt avtal avseende hanteringen av de lokala omställningsmedlen. 
Avtalen började gälla den 1 januari 2015.

Avtalet 
I likhet med andra omställningsorganisationer i Sverige baseras Trygg-
hetsstiftelsens verksamhet på en försäkringslösning som regleras via 
kollektivavtal. Trygghetsstiftelsen grundades av å ena sidan Arbetsgivar-
verket och å andra sidan de statsanställdas huvudorganisationer.20 Drygt 
250 000 anställda omfattas av det statliga omställningsavtalet (2012). 

20 Medlemmarna finns inom Fackförbundet st, Polisförbundet, Officersförbundet, 
Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, tull-kust, Vårdförbundet och sfhl. Saco-S 
utgör en förhandlingsorganisation för 22 Sacoförbund med sammanlagt 84 000 statligt 
anställda akademiker.
    Seko, Service- och kommunikationsfacket är ett förbund inom lo som organiserar 
medlemmar inom statliga myndigheter.
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Sedan starten 1990 har drygt 96 000 personer fått stöd och organisa-
tionen har under perioden 2011–2014 haft ett genomsnittligt inflöde på 
cirka 3 000 personer. Trygghetsstiftelsens verksamhet finansieras genom 
att de statliga arbetsgivare som ingår i avtalet avsätter 0,3 procent av de 
totala lönekostnaderna. Avgiftsnivåerna regleras via beslut i Trygghets-
stiftelsens styrelse. Styrelsen består av sex ledamöter varav tre utses av 
regeringen och varje central arbetstagarorganisation utser en ledamot 
var. Regeringen har rätt att utse styrelseordförande. 

Det statliga omställningsavtalet omfattar alla statligt anställda som 
varit fast anställda mer än 12 månader som blir föremål för uppsägning 
på grund av arbetsbrist eller som i samband med omlokalisering av 
statlig verksamhet väljer att inte flytta med. Avtalet omfattar också vissa 
personer med visstidsanställning vars anställning avslutas – förutsatt att 
de haft en eller flera statliga anställningar under minst tre av de senaste 
fyra åren. Vidare stipuleras omfattningen av och formerna för det om-
ställningsstöd som Trygghetsstiftelsens kunder har rätt till. 

Omställningsstödet kan schematiskt delas in i två typer. Den första 
typen av omställningsstöd syftar till att underlätta kundernas direkta 
jobbsökande och väg till ny försörjning, exempelvis genom att Trygg-
hetsstiftelsen tillhandahåller rådgivning kring ansökningshandlingar, 
cv-skrivande, utveckling av individuella handlingsplaner, anordnande 
av jobbsökaraktiviteter med mera. Trygghetsstiftelsen har också möj-
lighet att erbjuda visst ekonomiskt stöd, under förutsättning att detta 
bedöms underlätta möjligheterna för en kund att komma vidare till nytt 
arbete. Det kan bland annat innebära att Trygghetsstiftelsen betalar 
ut lön under en introduktionsperiod, erbjuder ekonomiskt stöd i sam-
band med övergång till egen verksamhet eller ger ersättning i samband 
med specifika utbildningsinsatser. Den här formen av ersättning utgår 
dock inte generellt utan beslutas från fall till fall, med utgångspunkt i 
individuella behov och förväntade effekter. Till detta kommer också 
vissa förebyggande aktiviteter som syftar till att undvika uppsägning, 
exempelvis särskilda utbildningsinsatser till utsatta medarbetare, som 
därigenom förhoppningsvis blir kvalificerade för fortsatt anställning 
inom samma organisation eller verksamhet. 

Enligt Trygghetsstiftelsens egen statistik för 2013 fick 77,9 procent av 
de personer som kom från en tillsvidareanställning inom statlig förvalt-
ning arbete eller annan lösning före uppsägningstidens slut. Av de viss-
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tidsanställda fick 85,2 procent arbete eller fann en annan lösning inom 9 
månader under samma period (Trygghetsstiftelsens årsredovisning 2013). 

Den andra typen av stöd som stipuleras i omställningsavtalet avser 
en rad ekonomiska ersättningar som personer som blivit uppsagda un-
der vissa villkor har rätt till. Det innebär bland annat att uppsagda som 
omfattas av avtalet automatiskt har en utökad uppsägningstid, dubbelt 
så lång i förhållande till vad som annars gäller enligt kollektivavtal eller 
lagstiftning. Vidare garanteras arbetsbefrielse med lön under uppsäg-
ningstiden för aktiviteter som Trygghetsstiftelsen av olika skäl sank-
tionerar, exempelvis om kunden bedöms behöva delta i stiftelsens olika 
program- och utbildningsaktiviteter. Uppsagda personer har också rätt 
till kompletterande inkomstersättning i de fall de får ett arbete som 
innebär en lägre lönenivå i förhållande till tidigare anställning. I de 
fall det är aktuellt har kunderna dessutom rätt till en ersättning som 
kompletterar a-kasseersättningen, upp till en nivå som motsvarar 80 
procent av den tidigare lönen. I avtalet ingår möjligheten att ansöka 
om avtalspension till personer som fyllt 61 år och som inte lyckats få 
ny anställning. Avtalspension utgår dock inte generellt. I stället sker 
en individuell prövning från fall till fall. Bedömningen baseras på de 
specifika förutsättningar och behov som föreligger. Beredning och be-
dömning av ärenden görs från fall till fall av en partssammansatt nämnd 
kallad TA-nämnden. Nämnden sammanträder månadsvis och består 
av sex personer, tre representanter från den fackliga sidan och tre från 
arbetsgivarorganisationen.  

Organisation och verksamhet
Trygghetsstiftelsen har cirka 30 anställda fördelade på fem orter. Hu-
vudkontoret ligger i Stockholm (se figur 4.1). Avgifterna från statliga 
myndigheter till Trygghetsstiftelsen uppgick 2013 till 287 miljoner kronor 
och under motsvarande period betalades 165 miljoner kronor ut i stöd 
till uppsagda (Trygghetsstiftelsens årsredovisning 2013). Vid utgången 
av 2013 hade Trygghetsstiftelsen ett eget kapital på 527 miljoner kronor. 
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Omställningsprocessen
Trygghetsstiftelsens konsulenter utgör länken mellan enskilda kunder 
och det omställningsstöd som syftar till att underlätta kundernas direkta 
jobbsökande. Konsulenternas vardag präglas därför av kundkontakter. 
En konsulent beskriver sin typiska arbetsdag:

Jag har två typer av dagar. Antingen så är jag på kontoret, det är kanske två 
dagar i veckan och då har jag några besök inbokade och sedan ganska mycket 
administrativt jobb, men det administrativa jobbet handlar ju egentligen 
mest om mina kunder. Den andra typen av dag är jag ute på resor och möter 
kunder på andra orter.

Konsulenterna har en förhållandevis hög grad av autonomi, vilket 
innebär att de har stora möjligheteter att, tillsammans med kunderna, 
tillhandahålla resurser och anpassa insatser till hur de uppfattar varje 
berörd individs behov. Samtidigt är konsulentens roll tydligt avgränsad 
till att tillhandahålla stöd, rådgivning och coachning. Det är alltid den 
uppsagdes ansvar att själv söka ny anställning och ny försörjning:

Stiftelsens verksamhet utgår från principen att det är kunden själv som har 
ansvar för att hitta och söka nytt arbete. Trygghetsstiftelsens uppgift är att 
stödja och stärka kunden i rollen som arbetssökande. 

Styrelse

Regionkontor
Göteborg

Regionkontor
Malmö

Regionkontor
Västerås

Regionkontor
Sundsvall

Regionkontor
Stockholm

Huvudkontor

Figur 4.1 Trygghetsstiftelsens organisation.

Mellan jobb, INLAGA.indd   61 2015-09-08   09:25:50



62

Första mötet
Vid varje delgivning om uppsägning inom den statliga sektorn är ar-
betsgivaren skyldig att meddela Trygghetsstiftelsen om uppsägningen 
och vilka som omfattas. När det rör sig om en uppsägning som omfattar 
en hel grupp av personer kan en av Trygghetsstiftelsens konsulenter 
besöka arbetsplatsen och på plats informera om omställningsavtalet. 
Det vanliga är dock att personer som anmäls antingen får ett brev från 
Trygghetsstiftelsen med information om avtalet och hur de kan kon-
takta stiftelsen, eller att de kontaktas via telefon av Trygghetsstiftelsens 
kundtjänst som bokar in ett besök direkt med en konsulent. Meningen 
med det första mötet är framför allt att konsulenten ska informera den 
uppsagde om avtalet, hur det är uppbyggt, vilka rättigheter man har 
och vad man kan förvänta sig för typ av stöd. Ambitionen är också att 
under det första mötet tillsammans med kunden börja planera för hur 
vägen till en ny lösning kan se ut och vad som han eller hon behöver 
göra. Hur långt man kommer vid det inledande mötet är individuellt 
och beror mycket på hur personen mår och vilken beredskap han eller 
hon har för att diskutera sin framtid. Det man alltid försöker göra är att 
planera för den fortsatta kontakten.

Det inledande mötet kan sägas vara representativt för hur relatio-
nen mellan Trygghetsstiftelsen och dess kunder förväntas se ut. Mötet 
struktureras i huvudsak via en direkt relation mellan konsulenten och 
kunden. Det anpassas i stor utsträckning till kundens behov och öns-
kemål. Det vanligaste är att man träffas vid ett informationstillfälle och 
gör en kartläggning och att kunden sedan deltar i jobbsökaraktiviteter. 
Kontakterna kan se mycket olika ut. Ibland kan kontakten vara mycket 
begränsad.

Andra gånger kan kontakterna vara mycket mer frekventa och sträcka 
sig över lång period, allt beroende på vad enskilda kunder behöver, ef-
terfrågar och förväntar sig. I rollen som konsulent ingår också att följa 
upp hur det går och på olika sätt försöka stimulera kunderna att aktivt 
arbeta med att söka arbete eller på annat sätt hitta en ny lösning.

Även om konsulenternas roll beskrivs som förhållandevis självstän-
dig i förhållande till hur enskilda kunders omställningsstöd utformas, 
finns naturligtvis också begränsningar. De krav som finns på en effektiv 
resursanvändning och rättvis hantering av stödet ställer krav på en viss 
övergripande styrning och uppföljning av konsulenternas arbete. Vidare 
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utgör också omställningsavtalet ett innehållsmässigt och ekonomiskt 
ramverk som är tvingande för Trygghetsstiftelsens verksamhet. Beslut 
som kan sägas omfattas av avtalet men som till sitt innehåll eller omfatt-
ning tydligt avviker från stiftelsens etablerade normer, måste förankras 
bredare i verksamheten. 

Den praxis som tillämpas av konsulenterna utvecklas genom det 
vardagliga, kollegiala utbytet av erfarenheter mellan konsulenterna, 
men också genom återkommande möten och gemensamma samlingar 
där konsulenterna bland annat jämför erfarenheter och diskuterar for-
merna för hur Trygghetsstiftelsens arbete bedrivs och kan utvecklas. 
Ett tema för en sådan samling kan exempelvis vara »Det första mötet 
med kunden«, där konsulenterna får möjlighet att beskriva och jämföra 
hur de jobbar när de möter en kund för första gången, diskutera vad 
som fungerar bra och dåligt samt hur processen kan utvecklas. Trygg-
hetsstiftelsen har utvecklat en praxis som är tänkt att vara vägledande 
för konsulenternas sätt att arbeta och fatta beslut och som därigenom 
förväntas bidra till att kunderna får en likartad behandling. Frågor som 
gäller avtalstolkningar hanteras av en nämnd inrättad av parterna. 

Vidare har stiftelsen utvecklat ett antal verktyg som är tänkta att 
fungera som stöd i omställningsprocessen. Man har även etablerat ett 
nätverk av externa »utförare« som tillhandhåller flertalet av dessa tjänster. 
Typiska teman för dessa aktiviteter är förändringskunskap, kompetensin-
ventering, arbetsmarknadsorientering »Var och hur hittar jag jobben?«, 
verktyg för jobbsökning, personlig marknadsföring och jobbsökarplan. 
I vid mening följer aktiviteterna en kronologi där fokus inledningsvis 
ligger på krishantering, erfarenheter av uppsägning och den föränd-
ring det innebär för den enskilde, och sedan förskjuts till att bli mer 
framtidsorienterad, praktisk och lösningsinriktad. Aktiviteterna kan 
sägas utgöra ett smörgåsbord där olika delar kan väljas ut och anpassas 
till enskilda kunders behov, allt beroende på vad konsulent och kund 
kommer överens om. Den normala ordningen är dock att kunden går 
igenom något av Trygghetsstiftelsens program – antingen i grupp eller 
individuellt – och därigenom systematiskt deltar i en rad kronologiskt 
genomförda aktiviteter. 

Av de personer som är berättigade till Trygghetsstiftelsens tjänster 
finns en mindre grupp som av olika skäl inte vill ha stöd, kanske för 
att de redan fått en ny anställning, inte anser sig behöva hjälp eller av 
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andra skäl inte är i en situation där de har möjlighet eller vilja att söka 
ny försörjning. Vidare finns personer som vill genomföra ett individuellt 
anpassat omställningsprogram, kanske för att man enbart har behov av 
delar av de aktiviteter som Trygghetsstiftelsen erbjuder eller att man av 
olika skäl inte vill ingå i en grupp. 

Enligt Trygghetsstiftelsen väljer huvuddelen av kunderna, drygt 50 
procent, att genomgå Trygghetsstiftelsens omställningsprogram i grupp. 
I det följande beskrivs hur ett sådant program är upplagt, detta för att mer 
i detalj illustrera Trygghetsstiftelsens arbete med omställningsstöd. Det 
finns flera skäl till att välja en programverksamhet för att illustrera hela 
Trygghetsstiftelsens verksamhet. Ett skäl är att huvuddelen av dem som 
får omställningsstöd inom ramen för Trygghetsstiftelsens verksamhet 
får det i form av ett sammanhållet omställningsprogram. Ett annat skäl 
är att lejonparten av Trygghetsstiftelsens repertoar av insatser och akti-
viteter finns representerad i programmet. Ett tredje skäl är programmets 
kollektiva karaktär som innebär att mycket av de överväganden, känslor 
och frågeställningar som växer fram under omställningsprocessen delas 
av dem som ingår i gruppen, och därmed blir mer explicita och möjliga 
att studera jämfört med en mer individuell process.21 

Ett typiskt program
Programverksamheten innebär att en grupp om 6–12 uppsagda personer 
träffas två gånger i veckan i Trygghetsstiftelsens lokaler under en period 
om fem veckor. Gruppen sätts samman av personer med bakgrund i 
skilda statliga verksamheter. Programmen arrangeras vanligtvis av en 

21  Även om programverksamheten på många sätt kan fungera som en illustration av 
Trygghetsstiftelsens sätt att arbeta med omställningsstöd, är det samtidigt viktigt att påpeka 
att en alltför ensidig betoning på programverksamheten innebär en risk att Trygghetsstiftel-
sens arbete framstår som alltför standardiserat och sammanhållet. Programverksamheten är 
heller inte oproblematisk, bland annat därför att programmets kollektiva och standardiserade 
karaktär delvis krockar med Trygghetsstiftelsens ambition att hantera alla kunder individu-
ellt. Alla vill inte eller uppfattar sig inte behöva delta i programverksamheten. Vidare anses 
det finnas en risk att programmet för vissa deltagare kan fördröja och försvåra vägen till nytt 
jobb. Personer kan välja att delta i delar programmets aktiviteter utan att de nödvändigtvis 
har behov av det, något som i förlängningen också öppnar för en diskussion om huruvida 
de resurser som programmet kräver möjligen skulle kunna användas bättre och med större 
flexibilitet. 
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extern leverantör men med ett relativt standardiserat innehåll och i 
enlighet med Trygghetsstiftelsens specifikationer. 

Inför programstarten får kursledaren information om vilka personer 
som kommer att ingå i programmet, vilken deras bakgrund är och om 
någon eller några av deltagarna har särskilda förutsättningar. Det kan 
handla om att någon varit sjuk, att någon mår väldigt dålig av situationen, 
att de egentligen inte är intresserade av att få någon ny anställning eller 
något annat som kan påverka förutsättningarna för deltagaren och grup-
pen under programmet. Programmet hålls i ett av Trygghetsstiftelsens 
konferensrum. Deltagarna har också tillgång till datorsalar och kontorets 
fikarum. De regionala konsulenterna har sina arbetsrum i samma lokaler. 
Lokalerna är normalt öppna under kontorstid och fria att använda för 
alla personer med omställningsstöd från Trygghetsstiftelsen, vilket gör 
att det ofta finns personer i lokalerna som självständigt arbetar med 
sina ansökningshandlingar, söker i platsbanker eller förbereder anställ-
ningsintervjuer. Trygghetsstiftelsens lokaler ligger i allmänhet centralt 
på den aktuella orten, nära tågstation och bussterminal. Kursledaren och 
en av konsulterna står i foajén och tar emot deltagarna allt eftersom de 
kommer till första kursdagens aktivitet som börjar klockan 9.

Jag försöker alltid att möta alla när de kommer in genom dörren. Jag går 
fram och hälsar på alla och frågar: Ska du gå kursen? Vad trevligt att du 
kommer, ta gärna kaffe. Så att man känner sig välkommen direkt. Det är av 
största betydelse för många av de här personerna som känner sig utkastade 
och vilse i pannkakan. 

Programansvarig

Kursen inleds med att kursledaren berättar hur programmet är uppbyggt 
och vad som kommer att hända de kommande veckorna. Innehållet följer 
en struktur som inledningsvis har fokus på var deltagarna befinner sig 
nu, vilka erfarenheter de har och hur de mår. Efter hand blir program-
innehållet alltmer framåtriktat, målfokuserat och instrumentellt i sitt 
sätt att stödja deltagarnas arbetssökande (se tabell 4.1).

Samtidigt understryks hela tiden programmets flexibla karaktär och 
att de som deltagare har inflytande och möjlighet att påverka innehåll, 
fokus och utformning av programmet.
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Jag påminner gång på gång att jag kommer att leda dem igenom det här, 
men jag har inget monopol på någon sanning! Det jag kommer att dela med 
mig av är mina och mina kollegors samlade erfarenheter av att söka jobb. 
Att marknadsföra sig själv, att skriva ansökningshandlingar och cv etc. är 
ingen exakt vetenskap. 

Programansvarig

Programmet inleds med att samtliga deltagare får presentera sig. Kurs-
ledaren inleder med att beskriva sin egen arbetslivsbakgrund förhållan-
devis ingående och berör särskilt kriser och situationerna när hon varit 
arbetslös, men också tillfällen när hon av olika skäl gjort nya val eller 
bytt inriktning. Hennes sätt att prata om sin bakgrund är dels ett sätt 
att signalera att hon har egna erfarenheter av liknande situationer som 
deltagarna befinner sig i nu, dels ett sätt att bjuda in deltagarna att öppna 
sig och dela med sig av sina erfarenheter. När sedan deltagarna börjar 
beskriva sig själva utgår nästan alla från uppsägningssituationen, var de 
har jobbat tidigare och vad som hände när de blev uppsagda. Några av 
deltagarna visar att de är obekväma i situationen, andra är arga, ledsna 
och mår mycket dåligt. Men det finns också exempel på personer som 
närmast verkar lättade: 

Jag är 55 år, och det här är kanske min sista chans att göra något annorlunda. 
Jag har arbetat som sjuksköterska hela mitt liv men jag skulle vilja testa något 
nytt – jag funderar på att försöka som parkeringsvakt. 

När programmet planeras försöker man blanda deltagare från olika ar-
betsgivare men det kan ibland vara svårt. Dels av praktiska skäl, det kan 
vara svårt att koordinera och tajma olika uppsägningssituationer med en 
gemensam projektstart, dels eftersom gruppens sammansättning inte bör 
vara alltför heterogen när det gäller bakgrund. I det aktuella programmet 
fanns personer från fyra statliga arbetsgivare representerade. 

Inventeringsfasen 
Deltagarnas situation är trots det väldigt olika, några av de som deltar 
är drygt 60 år och är egentligen inte inne på att fortsätta arbeta utan 
deltar mest för att programmet kan vara ett sätt för dem att reflektera 
över framtiden. Ytterligare några är sjukskrivna – eller kommer från 
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Innehåll Omfattning/tid

Dag I – Tisdag 
vecka 1

Uppstart med lägesanalys
Förväntning och beskrivning av programmet. 
Information om trygghetsavtalet
Presentation av alla deltagare
Reflektion kring hur förändring påverkar dig 

10:00–17:00

Dag II – Onsdag 
vecka 1

Kompetensinventering: Vad kan jag? Vad vill jag? 
Hur skall jag komma dit?
Eget arbete med kompetensinventering 

09:00–16:00

Dag III – Tisdag 
vecka 2

Ansökningshandlingar – hur ska jag skriva ett cv 
och ansökningshandlingar 
Eget arbete med ansökningshandlingar 

09:30–16:30

Dag IV – Onsdag 
vecka 2

Självskattning – lämpad att använda för ökad 
självkännedom, utveckling, val av utbildning, yrke, 
karriär, etc.
Eget arbete med ansökningshandlingar/egen 
arbetsmarknad

09:00–16:00

Dag V – Tisdag 
vecka 3 

Individuella samtal med återkoppling till 
självskattning och karriärinriktning 
Eget arbete med ansökningshandlingar  

09:30–16:30

Dag VI – Onsdag 
vecka 3

Personlig marknadsföring: Hur beskriver jag mig 
själv och min kompetens?
Var kan jag hitta arbeten som inte annonseras ut? 
Informella kanaler 
Eget arbete – upprätta nätverkskartor

09:00–16:00

Dag VII – Tisdag 
vecka 4

Intervjuteknik och intervjuträning 
Vad behöver jag träna mer på?

09:30–16:30

Dag IIX – Onsdag 
vecka 4

Mål och motivation, att sätta mål och nå dem?
Eget arbete med motivationsfaktorer 

09:00–16:00

Dag IX – Tisdag 
vecka 5

Individuella samtal med fokus på aktiviteter för att 
uppnå målet – rätt jobb!
Eget arbete med handlingsplan 

09:30–16:30

Dag X – Onsdag 
vecka 5

Sammanfattning av kursen
Återkoppling till inledande förväntningar och syfte
Presentation av handlingsplan
Individuella samtal med Trygghetsstiftelsens 
konsulenter  

09:00–16:00

Tabell 4.1 Programöversikt.
Källa: Trygghetsstiftelsens programmaterial 2012.
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sjukskrivningar – och är därför inte i en situation där de direkt kan söka 
arbete. Deras deltagande i programmet ses i stället som en startpunkt för 
en längre process där målet är att komma ut på arbetsmarknaden. Mer-
parten av deltagarna är friska, befinner sig mitt i arbetslivet och är tydligt 
orienterade mot en ny anställning. Av presentationerna går det också 
att utläsa att de ekonomiska och sociala effekterna av uppsägningen 
uppfattas mycket olika av deltagarna. I samband med presentationerna 
ställer kursledaren ofta framåtriktade frågor till deltagarna om vad de 
vill och vart de är på väg – frågor som innebär en medveten förskjut-
ning av fokus från det som har varit till reflektioner kring framtiden. 
Reaktionerna på kursledarens frågor varierar. Några har redan uttalade 
strategier för sitt arbetssökande, men de flesta har inte kommit så långt. 
Man diskuterar också deltagarnas förväntningar på programmet, vilka 
beskrivs väldigt olika, allt från förväntningar om att »ha trevligt«, »tänka 
nytt« och »komma fram till vad jag vill« till mer praktiska frågor som 
att »lära sig skriva ett cv« eller »hitta nya sökvägar«. Programansvarige 
har också egna, mer avgränsade, mål med övningen: 

Målsättningen, egentligen, med de första dagarna är att få alla att känna sig 
bekväma och sedda. Så att man tycker att det här kan ge mig någonting, det 
är värt för mig att gå hit de här två dagarna i veckan. 

Dessutom har Trygghetsstiftelsen ett antal uttalade mål med program-
met. Man förväntar sig att deltagarna vid programmets slut ska ha for-
mulerat fungerande ansökningshandlingar och utvecklat vad som be-
skrivs som en jobbsökarplan. En sådan plan förväntas bidra med struktur 
i arbetssökandet och ska innehålla konkreta åtgärder för att söka arbete, 
realistiska och mätbara mål samt en tidsplan. 

Någonstans är ju syftet och målet det viktigaste, att man ska få med sig 
verktyg för att hantera det här. Hur påverkar förändringen dig? Reaktions-
mönster? Vad du ska ha med dig, tankar kring hur man skriver ett cv – helst 
ska du ha skrivit ett cv under programmet – du ska kunna skriva en ansökan, 
du ska ha ett hum om hur din arbetsmarknad ser ut. Programmet heter ju 
ändå Nytt Jobb med coachning, som jag ser det är målet och syftet viktigare 
än vägen man måste gå. 

Programansvarig

Mellan jobb, INLAGA.indd   68 2015-09-08   09:25:50



69

  4. trygghetsstiftelsen

Orienteringsfasen 
Efter hand blir programmet mer konkret orienterat mot framtiden, där 
teman, övningar och fokus inledningsvis utgår från de enskilda delta-
garna: vem är jag och vad vill jag? Det innebär bland annat att delta-
garna inom ramen för programmet gör ett personlighetstest. Testet är 
frivilligt och kursledaren förbereder deltagarna genom att beskriva hur 
det går till och betonar att testet ska ses som ett underlag för reflektion 
kring den egna situationen. Eftersom personlighetstester ofta är en del 
av rekryteringsprocessen beskrivs övningen också som en viktig del i 
förberedelserna inför en anställningsintervju. 

Andra teman är att diskutera vilka rekryteringskanaler man kan 
använda sig av när man söker jobb, exempelvis spontanansökningar 
eller andra former av direktkontakt med möjliga arbetsgivare. De har 
också genomgångar där man gemensamt analyserar och värderar plats-
annonser och diskuterar hur man formulerar ansökningar som rimligt 
matchar dessa. 

Förskjutningen i fokus speglas också mer i deltagarnas egna förhåll-
ningssätt till programmet och det egna arbetssökandet. Dag fyra besöker 
en av kursledarnas kollegor programmet. Hon är verksam på ett kontor i 
en närliggande stad och expert på hur man kan använda sociala medier 
när man söker arbete. Eftersom hon inte tidigare träffat gruppen inleds 
mötet med att deltagarna presenterar sig. Skillnaden mellan hur de valde 
att presentera sig nu jämfört med programmets första dag är påtaglig. 
Presentationerna är generellt mer genomtänkta, positivt värdeladdade 
och framtidsorienterade. Dessutom blir de mycket mer av en kollektiv 
process där deltagarna, mer eller mindre explicit, understödjer varandras 
beskrivningar och målsättningar. Över huvud taget används gruppen 
som ett verktyg i programmet. Man har gemensamma övningar, använ-
der varandras erfarenheter som exempel och stöd, granskar, kommenterar 
och diskuterar varandras insatser och texter. Vid ett tillfälle berättar en 
av deltagarna att hon, något oväntat, blivit kallad på intervju dagen efter. 
Kursledaren föreslår då att delar av den aktuella dagen används för att 
förbereda och träna intervjusituationer, dels som stöd till den aktuella 
deltagaren, dels som ett sätt att göra de olika övningarna mer verkliga 
och på allvar. 

Andra moment fokuserar mer på deltagarnas beskrivningar av sig 
själva och sina egenskaper på ett sätt som gör att de kan fungera i an-
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sökningshandlingar, att utifrån en platsannons själv utveckla en ansökan 
samt att genomföra och utvärdera fingerade anställningsintervjuer med 
erfarna rekryterare. 

Jag tror att alla människor mer eller mindre reflekterar över sig själva och 
vem man är och vad man vill, men att de flesta av oss inte går så långt att vi 
har försökt att uttrycka det i ord. Det kan vara ett stort steg att ta. 

Konsulent Trygghetsstiftelsen

Många av aktiviteterna är praktiskt orienterade övningar. Deltagarna 
tränar exempelvis på intervjusituationer, att spontant kontakta möjliga 
arbetsgivare och kortfattat beskriva sig själv eller på hur man konkret 
kan använda sociala medier som LinkedIn och Facebook när man söker 
arbete. De introduceras också till webbportaler och sökmotorer som ger 
dem tillgång till digitala databaser med jobbannonser och får träna på 
att använda dessa när de söker arbete. Deltagarna uppmuntras också att 
fortsätta att arbeta med att förfina sitt personliga cv och sitt sätt att ut-
forma personliga brev för att på så sätt utveckla beskrivningen av sig själva. 

Realiseringsfasen 
I programmets tredje fas skiftas fokus något, från den enskildes förut-
sättningar, färdigheter och villkor, till att i stället riktas mot omvärlden. 
I den här fasen handlar övningar och diskussioner mer om deltagarnas 
olika arbetsmarknader, hur de ser ut, var de finns, vem som får arbete 
och varför, vilka rekryteringsvägar som används och vilka verktyg och 
metoder som är relevanta i det specifika sökarbetet. Här blir programmet 
också mindre sammanhållet och mer individualiserat. Deltagare väljer 
att göra olika saker beroende på vart de är på väg. En av deltagarna som 
under processen bestämt sig för att starta eget lämnar mer eller mindre 
gruppen. Via sin konsulent lotsas hon i stället mot det starta eget-stöd 
som Trygghetsstiftelsen också erbjuder och en månad senare går hon 
ett starta eget-program som Trygghetsstiftelsen anordnar i Stockholm. 
Vissa av deltagarna sitter själva och arbetar med sina handlingsplaner 
och ansökningshandlingar. Programledarens roll blir alltmer att samtala, 
stödja, kommentera och på andra sätt fungera som bollplank i proces-
sen. Deltagarna kan också använda varandra som stöd, läsa varandras 
ansökningshandlingar och tipsa om jobbannonser etc. 
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Det som är grejen med att göra det i grupp, när vi håller på att prata med 
varandra och kanske visa våra cv för varandra, det är ju att få en insikt om 
att det faktiskt inte finns någon mall, det behöver inte se ut på ett visst sätt 
och att det går att göra olika. Man kan få inspiration av varandra. 

Programdeltagare 

Deltagarna verka ha lärt känna varandra under programmet. De vet 
ganska mycket om varandras förutsättningar och villkor och de litar på 
varandra. Programmets uttalade ambition att använda gruppen som ett 
verktyg i omställningsarbetet innebär samtidigt risker. Alla deltagare 
kommer in i programmet med olika förväntningar och förutsättningar, 
och med olika ambitioner i sitt jobbsökande. Det kan ibland innebära 
att såväl den dynamik som utvecklas i gruppen som enskilda deltagares 
förhållningsätt riskerar att motverka, snarare än understödja, gruppens 
och enskilda deltagares omställningsprocess.

Ibland kan svårigheten vara förstås när det är personer som är fast i den här 
processen, har kanske... lite grann kanske, har hamnat i offerrollen… ibland 
saknas viljan att förstå att det kanske förväntas någonting av mig också, för 
att få all den här hjälpen som jag kanske skulle vilja ha och behöver. 

Konsulent Trygghetsstiftelsen

Enligt kursledaren är det en viktig del av dennes ansvar och uppgift att 
ha verktyg för att hantera den här typen av »problematiska« situationer 
och förhållningssätt och att hela tiden försöka få gruppen och respektive 
deltagare att engagera sig i sin egen omställningsprocess. För henne är 
idealet att gruppen under programmet »rör sig från inåtvänd passivitet, 
via delaktighet, egen framåtriktad aktivitet till självständighet«, ett ideal 
som kan vara svårt att uppnå, inte minst beroende på deltagarnas skilda 
förutsättningar och villkor. Det finns exempel på deltagare som kom-
mer in gruppen direkt från sjukskrivning, och personer som är mycket 
nära pensionsålder, som egentligen inte är särskilt intresserade av att 
söka nytt arbete. 

Avslutningsfasen 
I anslutning till att programmet avslutas presenterar varje deltagare sin 
handlingsplan eller jobbsökarplan för sin konsulent. En sådan plan kan 
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sträcka sig en till tre månader fram i tiden och ska tydligt specificera hur 
deltagarna tänker fortsätta att söka arbete. Handlingsplanen används 
som utgångspunkt för att diskutera den fortsatta omställningsproces-
sen, och alla eventuella beslut om ytterligare insatser måste tas av kon-
sulenten i samråd med kunden. Efter den perioden och om ingenting 
har hänt – det vill säga att deltagaren under tiden inte har startat eget 
företag, börjat studera eller fått ett nytt jobb – träffas konsulenten och 
den uppsagde igen. 

Trygghetsstiftelsen erbjuder visst stöd också efter avslutat program i 
form av individuell jobbcoachning. Insatsen är avgränsad till att omfatta 
maximalt 10 timmar fördelade över en period om 4 till 6 månader. Om 
kunden inte har löst sin situation efter det fortsätter ofta kontakten med 
konsulenten, potentiellt under hela avtalstidens längd, som sträcker sig 
över 7 år.

Diskussion
Trygghetsstiftelsens huvuduppgift är att omsätta innehållet i det statliga 
trygghetsavtalet till ett fungerande omställningsstöd anpassat till kun-
dernas individuella behov och preferenser. Trygghetsstiftelsens arbete 
med omställningsstöd har ett starkt fokus på relationen mellan stiftelsens 
konsulenter och dess kunder. Det är en relation som återkommande 
beskrivs som präglad av kontinuitet och hög grad av autonomi och anses 
ge betydande möjligheter för konsulent och kund att gemensamt fatta 
beslut och anpassa insatser med utgångspunkt i hur enskilda individers 
behov och preferenser uppfattats. Det är också en relation som präglas av 
att konsulenten, inom vissa ramar, självständigt kan fatta beslut om vilka 
resurser och insatser som kan vara aktuella och i vilken omfattning. Gra-
den av decentralisering av ansvar och beslutsmakt innebär också att det 
finns begränsade möjligheter (och ambitioner) att inom organisationen 
standardisera och övergripande styra det operativa omställningsarbetet. 
Verksamhetsstyrning har i stället fokus på att mer allmänt formulera 
ramarna för konsulenternas arbete, utveckla en gemensam praxis och ett 
gemensamt förhållningssätt kring viktiga frågor samt upprätthålla en 
kontinuerlig uppföljning av verksamheten vad gäller utfall, kvalitet och 
effektivitet. I förlängningen bygger Trygghetsstiftelsens legitimitet på 
att det, såväl internt som externt, finns ett förtroende för konsulenternas 
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professionella integritet och förmåga att tillhandahålla ett omställnings-
stöd som uppfattas som rimligt effektivt och framgångsrikt. 

I sin betoning på konsulenternas starka roll skiljer sig Trygghetsstif-
telsen från övriga omställningsorganisationer, möjligen med undantag 
för TRS som har en liknande organisatorisk struktur. Konsulenternas 
roll, tillsammans med den långa avtalsperioden (7 år) och ett i övrigt 
resursstarkt omställningsavtal (både avseende insatser och ekonomiskt 
stöd), skapar särskilda förutsättningar för personer som omfattas av 
Trygghetsstiftelsens omställningsstöd. Resultatet av omställningsstödet, 
vad Trygghetsstiftelsen beskriver som »permanenta lösningar«, ligger 
på cirka 80 procent, vilket är i nivå med eller något över övriga omställ-
ningsorganisationer (Trygghetsstiftelsens årsredovisning 2013). Däremot 
har företrädare för Trygghetsstiftelsen i sitt arbete bättre förutsättningar 
att ta hänsyn till de uppsagdas preferenser och önskemål jämfört med 
flera av de övriga omställningsorganisationerna. Trygghetsstiftelsens 
omställningsstöd är därför inte nödvändigtvis begränsade till att enbart 
fokusera på att stödja en uppsagd person till ny försörjning. Det sätt som 
Trygghetsstiftelsen har valt att utforma sitt omställningsstöd på innebär 
att uppdraget tolkas bredare, där det också finns tydliga incitament för 
och förväntningar om att stödet ska bidra till kundens personliga utveck-
ling och ambitioner – eller vad som en deltagare beskrev som att få »en 
ny chans i livet«. Om det är en verksamhetsinriktning som är fullt i linje 
med avtalets intentioner, eller om det finns andra motiv och förklaringar 
till att Trygghetsstiftelsen valt en så hög grad av individanpassning i sitt 
omställningsstöd, är däremot en öppen fråga. 

* * *
Sedan studien genomfördes 2011–2012 har två nya avtal inom den statliga 
sektorn tecknats: »Avtal om omställning« och »Avtal om lokala omställ-
ningsmedel«. Avtalen började gälla den 1 januari 2015. Trygghetsstiftel-
sens uppgift enligt avtal om lokala omställningsmedel är densamma 
som för trygghetsavtalet, det vill säga att så långt som möjligt skapa 
förutsättningar för att kunderna inte ska bli arbetslösa. Trygghetsstif-
telsens roll i avtalet om lokala omställningsmedel är att tillhandahålla 
öppna aktiviteter för lokala parter där de kan få kunskap och inspiration 
i sitt eget arbete med de lokala omställningsmedlen.
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Lars Walter

5. Trygghetsfonden TSL
22

Det är våra leverantörer som är vårt ansikte utåt. Även när de inte är mitt i 
ett uppdrag så representerar de oss; de företräder oss ute. Och därför ställer 
vi också extra krav på dem. Att de ska berätta för marknaden hur det här 
systemet fungerar. För vi kan aldrig vara ute och berätta, vi träffar ju inte alla. 

Projektledare TSL 

Redan på 1960-talet slöts ett avtal om avgångsbidrag (AGB) för personer 
som förlorar sin anställning mellan dåvarande SAF (Svenska Arbetsgi-
vareföreningen, Svenskt Näringslivs föregångare) och LO (Landsorgani-
sationen). Avtalet syftade till att under vissa villkor ge avgångsvederlag 
till anställda som blivit uppsagda. Förutsättningen var att den anställde 
blivit uppsagd på grund av strukturrationaliseringar som genomfördes 
på företags- och/eller branschnivå och som innebar en varaktig per-
sonalreduktion. Avgångsbidrag kunde också ges till anställda som av 
hälsoskäl var tvungna att söka ny arbetsgivare. En förutsättning var att 
personen inte sagts upp (SOU 2002:59). 

Avgångsbidraget utgjorde ett komplement till arbetslöshetskassa. 
Ersättningen betalades ut via AFA Försäkring, dels i form av ett ålders-
relaterat engångsbelopp i samband med uppsägningen, dels i form av 

22  Kapitlet bygger på ett fältmaterial som samlats in via ett femtontal intervjuer med 
företrädare för tsl, fackliga företrädare och leverantörer. I urvalet av tsl-personal finns 
personer med ledningsbefattningar, administrativ personal och projektledare representerade. 
Dessutom har dokument som presentationsmaterial, hemsidor, årsredovisningar etc. samlats 
in och analyserats. Studien genomfördes 2011–2013.
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ett mindre månatligt belopp under högst 27 månader (39 för personer 
som fyllt 60 år). För att kvalificera sig för avgångsbidrag krävdes att den 
anställde fyllt 40 år och arbetat i minst 5 år.

År 1983 bildades Trygghetsfonden SAF-LO (TSL). Syftet med TSL:s 
verksamhet var att mer aktivt verka för att öka tryggheten för anställda 
som riskerade uppsägning eller som blivit uppsagda på grund av arbets-
brist. En ytterligare målsättning med TSL var att mer allmänt främja 
sysselsättning genom riktade insatser för att utveckla och effektivisera 
etablerade företag och stimulera till nyföretagande. Några konkreta mål 
för stiftelsen fanns inledningsvis inte. Verksamheten kom efter hand att 
inriktas mot stödåtgärder i projektform direkt till behövande företag. 
Insatserna kunde inkludera Starta eget-stöd, iso-certifiering, mark-
nadsföring, produktutveckling samt utbildning. LO motsatte sig dock 
att TSL skulle tillhandahålla direkt omställningsstöd, eftersom man 
menade att det var ett uppdrag för den offentligt finansierade Arbets-
förmedlingen. Det fanns dock flera villkor för att få stöd. De föreslagna 
projekten måste uppfattas ha någon form av partsgemensamt intresse, 
verksamheten måste bedömas ha potential att överleva också efter det att 
projektet avslutats och TSL skulle inte ensam stå för projektkostnaderna. 
De skulle delas mellan TSL, företaget och eventuellt andra inblandade 
aktörer, såsom Arbetsförmedlingen. De projekt som beviljades stöd fick 
inte heller vara otillbörligt konkurrensdrivande, något som efter hand 
begränsade TSL:s stödverksamhet till att i princip enbart omfatta utbild-
ningssatsningar. I förlängningen uppfattades också den verksamheten 
som problematisk, framför allt av SAF, eftersom systemet i praktiken 
innebar att privata och konkurrensutsatta företag, via kollektivavtal, 
betalade för att stödja andra företag. Därför fattade parterna 1997 be-
slut om att avveckla verksamheten. Det innebar att finansieringen av 
verksamheten avbröts men att de fonderade medel som redan fanns i 
verksamheten fortsatte att finansiera projekt under en övergångsperiod 
som pågick ända fram till 2005 (Statskontoret 2002). 

Den 24 februari 2004 slöt Svenskt Näringsliv och LO ett nytt avtal. 
Det nya omställningsavtalet innehöll två delar: en om att de redan fast-
ställda villkoren för rätten till avgångsbidrag skulle fortsätta att gälla 
och en om omställningsstöd som syftade till att underlätta omställning 
av medarbetare i händelse av arbetsbrist (LO:s och Svenskt Näringslivs 
Förhandlingsprotokoll 2004). Det nya omställningsavtalet och ombil-
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dandet av omställningsfonden markerar en förändring. Avtalet innebar 
att parterna kom överens om gemensamma insatser som understöder 
och påskyndar omställningsprocesser i företag och organisationer (Bäck-
ström 2005). De nya målsättningarna för TSL:s verksamhet innebar en 
delvis förändrad syn på omställning hos parterna, framför allt från LO:s 
sida. LO hade historiskt ansett att frågor om omställning var statens 
ansvar och att stöd till arbetssökande skulle skötas av Arbetsförmed-
lingen. Den ombildade Trygghetsfonden TSL startade sin verksamhet 
den 1 september 2004.

Avtalet
När TSL bildades 2004 fanns redan flera etablerade omställningsorgani-
sationer i Sverige, bland dem Trygghetsstiftelsen och TRR Trygghetsrå-
det. I likhet med dessa baseras TSL:s verksamhet på en försäkringslösning 
som regleras via kollektivavtal. TSL finansieras gemensamt av parterna. 
Premien för omställningsförsäkringen fastställdes inledningsvis (2004) 
till 0,09 procent av lönesumman för att successivt öka till 0,3 procent 
2009, där 0,15 procent går till avgångsbidrag och 0,15 procent används för 
att finansiera omställningsverksamheten. Under de första åren, fram till 
och med 2011, fick TSL hela avgiften för omställningsförsäkringen. Från 
och med 2012 har TSL-systemet erhållit 0,15 procent. Drygt 900 000 
anställda och knappt 100 000 företag omfattas av omställningsavtalet 
(2014). Sedan starten 2004 och till och med 31 augusti 2014 (10 år) har 
TSL beviljat omställningsstöd till 220 000 personer. Organisationen har 
ett genomsnittligt inflöde på cirka 1 500 personer i månaden men med 
stora variationer, exempelvis fick över 7 000 personer omställningsstöd 
under finanskrisen 2008 (under tre kvartal, från fjärde kvartalet 2008 till 
och med andra kvartalet 2009, nyregistrerades drygt 60 000 personer 
hos TSL). TSL:s styrelse består av sex ledamöter och sex suppleanter. 
Hälften av vardera kategori utses av Svenskt Näringsliv, hälften av LO. 
Svenskt Näringsliv har rätt att utse styrelseordförande och LO har rätt 
att utse vice ordförande.

Avtalets första del handlar om avgångsbidraget. Som tidigare nämnts 
betalas avgångsbidraget ut som ett engångsbelopp till medarbetare som 
sägs upp på grund av arbetsbrist. För att vara kvalificerad för avgångsbi-
drag krävs att man som medarbetare har fyllt 40 år och att man under 
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de senaste fem åren har arbetat minst 50 månader hos ett eller flera 
företag som är anslutna till avgångsbidrag. Om medarbetaren fyllt 50 
år räknas beloppet upp med en fast summa för varje levnadsår fram till 
det år man fyller 60 år. För 2015 uppgår grundersättningen till 32 500 
kronor och tilläggsbeloppet till 1 300 kronor per levnadsår. Nivåerna 
för avgångsbidrag och tilläggsbelopp justeras årligen av styrelsen i AFA 
Försäkring. Medarbetaren har däremot inte rätt till AGB i de fall arbets-
givaren beviljat denne pension eller annan motsvarande ersättning, eller 
om denne beviljats sjukersättning (enligt avtal AFL, lagen (1962:381) om 
allmän försäkring). Avgångsbidraget administreras av AFA Försäkring.

Avtalets andra del avser omställningsstöd för medarbetare som sägs 
upp på grund av arbetsbrist. Omställningsstöd ska beviljas medarbetare 
som arbetat minst 16 timmar i veckan i genomsnitt under ett år vid ett 
eller flera TSL-anslutna företag som under anställningen varit anslutna 
till TSL:s omställningsstöd. Omställningsstödet är individanpassat och 
ersättningsnivåerna justeras löpande av de avtalsslutande parterna. 
Stödbeloppet höjdes senast i april 2014 till 22 000 kronor per uppsagd 
medarbetare. En medarbetare förlorar rätten till omställningsstöd om 
hen rättsligt bestrider uppsägningen. 

Omställningsavtalet ger i viktiga avseenden stort utrymme för lokala 
överenskommelser mellan parterna. Det innebär bland annat att enskilda 
företag och lokala fackliga organisationer kan träffa egna avtal om att 
deras medlemmar/anställda inte ska omfattas av omställningsförsäk-
ringen och kan därmed få avgiften reducerad i motsvarande grad. I dessa 
fall ska parterna lokalt erbjuda de anställda stöd på lägst samma nivå 
som omställningsförsäkringen skulle ha medgivit. Vidare finns i avtalet 
utrymme för att parterna lokalt ska kunna värdera vad som beskrivs som 
»företagets krav och behov i bemanningshänseende«. Om dessa behov 
inte anses kunna tillgodoses via tillämpning av turordningsreglerna i LAS, 
ska i stället en avtalsturlista upprättas. Bedömningen görs gemensamt 
av parterna. Ansökan om omställningsstöd ska också göras gemensamt 
och riktas till TSL. Det ska i den framgå vilka medarbetare som avses 
vara aktuella för omställningsstöd.
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Organisation och verksamhet
TSL har totalt 13 anställda, varav 5 arbetar operativt som projektledare 
i pågående omställningsprojekt. Verksamheten och samtliga medar-
betare är lokaliserade till Stockholm. De anställdas uppgift är i första 
hand att administrera, utvärdera och utveckla TSL:s omställningsstöd. 
Parterna (styrelsen) har valt att inte erbjuda omställningsstöd i egen 
regi. I stället ska stödinsatserna tillhandahållas av externa leverantörer 
som upphandlas lokalt av parterna från fall till fall (se figur 5.1). Skälen 
till att parterna valde en decentraliserad modell för omställningsstöd var 
dels att man ville ge de lokala parterna inflytande över processen, dels 
att arbetsgivarparten inte ville medverka till att etablera en verksamhet 
som i förlängningen riskerade att konkurrera med privata företag, som 
ju ofta är medlemmar i Svenskt Näringsliv. 

Varje omställningsärende som berör TSL initieras av ett varsel på 
arbetsplatsen (se figur 5.2). I samband med att beslut om uppsägning 
tas, ska en ansökan om omställningsstöd skickas in till TSL och det är 

Figur 5.1 TSL:s organisation.

Styrelse

Leverantör 1 Leverantör 2 Leverantör 3 Leverantör x
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Figur 5.2 TSL:s produktions- och uppföljningsprocess.
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vanligtvis då TSL blir inkopplad. I ansökan måste det sökande företaget 
och facket ange vilken leverantör som valts för uppdraget eftersom beslut 
om omställning aldrig kan meddelas förrän en leverantör är utsedd. I 
praktiken är det dock ofta facket som är drivande i valet av leverantör. 
Framför allt i mindre företag där det inte finns någon facklig representant 
på arbetsplatsnivå och som är ovana vid uppsägning blir de fackliga orga-
nisationernas erfarenhet och kunskaper viktiga för valet av leverantör av 
omställningstjänsterna. I allmänhet är det privata företag som levererar 
olika typer av omställningstjänster. Det kan vara bemanningsföretag, 
nischade omställningsagenter, men också andra aktörer som Startkraft 
– ett dotterbolag till Trygghetsrådet TRR. 

När ansökan inkommer till TSL registreras den och ansvarig projekt-
ledare genomför en försäkringskontroll, det vill säga kontrollerar att de 
som berörs av uppsägning också omfattas av TSL:s omställningsförsäk-
ring. Det sker genom kontakt med försäkringsbolaget Fora som ansvarar 
för administrationen av alla kollektivavtalade försäkringar för SAF–LO. 
När kontrollen är klar meddelar TSL om berörda personer är berättigade 
till omställningsstöd. Som anställd har man rätt att överklaga uppsäg-
ningen, en möjlighet som man enligt kollektivavtalet måste avsäga sig 
för att få tillgång till omställningsstöd via TSL. Det innebär i sin tur att 
från det att beslutet fattas sker det en fördröjning till dess att beslutet 
träder i kraft – en så kallad förkortad preskriptionstid som omfattar sju 
dagar. Därefter träder beslutet i kraft. Ansökan om omställningsstöd 
skickas normalt in av arbetsgivare och fack gemensamt. Undantaget är 
konkurser eftersom det då inte finns någon tydlig arbetsgivarpart. Då 
skickar facket i stället in en så kallad enpartsansökan. I beslutet fram-
går att omställningsstöd är beviljat ett specificerat antal personer samt 
uppgift om deras namn och personnummer. Samtidigt meddelas också 
det valda omställningsföretaget att det fått uppdraget. Om man inte 
kommit överens om någonting annat, har omställningsföretaget sedan 
tre veckor på sig att påbörja omställningsprocessen. 

Ambitionen att decentralisera inflytandet över omställningsproces-
sen innebär att valet av leverantör, enligt avtalet, ska göras av fack och 
arbetsgivare gemensamt. Det finns flera skäl till det. För det första blir 
facket, som företrädare för sina medlemmar, återkommande involverat 
i varsel- och uppsägningsprocesser, vilket innebär att det ofta har mer 
kunskap och erfarenhet av omställning än vad arbetsgivarna har. Ett 
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annat skäl är att arbetsgivarnas ansvar i princip avslutas i samband med 
att uppsägningstiden löper ut, men att de uppsagda oftast fortsätter att 
vara medlemmar i facket efter uppsägningen. 

Den inledande fasen 
Även om det är de fackliga organisationerna och de berörda företagen 
som har ansvar för att utse leverantör av omställningstjänster, finns vissa 
begränsningar för vem de får välja. En förutsättning för att ett företag ska 
kunna bli aktuellt som leverantör är att det har tecknat samarbetsavtal 
med TSL. För att teckna samarbetsavtal krävs att 1) företaget fått en 
förfrågan från fack och arbetsgivare om att leverera tjänster i samband 
med ett specifikt omställningsprojekt som omfattas av TSL:s omställ-
ningsavtal 2) företaget har F-skatt och 3) företaget inte har skulder hos 
Kronofogden. 

Samarbetsavtalen är standardiserade och identiskt utformade för alla 
leverantörer. Däremot är de lokala uppdragsavtal som tecknas mellan 
å ena sidan fack och arbetsgivare och å andra sidan leverantör specifikt 
utformade för varje uppdrag och utifrån den överenskommelse som 
avtalats mellan parterna lokalt. I uppdragsavtalet beskrivs vad omställ-
ningsarbetet omfattar och vilka aktiviteter som kan ingå. Innehållet i 
avtalen kan därför variera mycket. Under förutsättning att avtalen inte 
strider mot vad som stipulerats i ramavtalet, är det en överenskommelse 
mellan parterna och inte något som TSL ska eller får lägga sig i. Varje 
påbörjad omställningsprocess tilldelas en projektledare hos TSL som har 
till uppgift att följa upp och stödja omställningsuppdraget. 

Vi ansvarar för att driva projektet framåt tills det är slut. Jag sitter mycket i 
telefon och pratar då oftast med leverantörerna. Men jag pratar också med 
företagare, arbetsgivarorganisationer och fackförbund. 

Projektledare TSL

För att underlätta uppföljningsarbetet och kontrollen av de olika om-
ställningsuppdragen finns ett webbaserat ärenderapporteringssystem 
som är tillgängligt för både TSL:s personal och leverantörerna. Alla 
leverantörer förbinder sig i samarbetsavtalet att följa TSL:s rapporte-
ringsordning. Det innebär bland annat att de ska fylla i uppgifter om 
exempelvis startdatum, slutdatum och utfall i ärendehanteringssystemet 
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samt årligen delta i två leverantörsmöten tillsammans med TSL och 
andra leverantörer. Uppföljningen handlar i stor utsträckning om att 
tillse att leverantörerna följer den arbets- och faktureringsordning som 
de åtagit sig i avtalet, till exempel att de inte fakturerar för tidigt och att 
de genomför aktiviteter, såsom rådgivning och coachning, enligt avtal. 

Det kan också handla om andra frågor, till exempel att det uppsä-
gande företaget glömt eller inte förstått sin roll och att det förväntas 
vidarefakturera kostnaden för omställningen till TSL. Det händer också 
att företagen inte skriver under ansökan om omställningsstöd. Det kan 
finnas flera skäl till det, företag som säger upp personal har ofta likvi-
ditetsproblem och anser sig därför inte kunna ligga ute med pengar. 
Ibland vill inte arbetsgivaren att de uppsagda ska få tillgång till om-
ställningsförsäkringen. Sådana frågor hamnar ofta på projektledarnas 
bord att försöka hantera. 

Det finns också ett beredningsutskott som hanterar dels betalnings-
ärenden som avviker från rutinen, dels frågor av mer principiell betydelse. 
I beredningsutskottet sitter en person från Svenskt Näringsliv och en 
från LO. Vd:n för TSL är adjungerad och är också den person som fö-
redrar ärendena. 

När en leverantör påbörjat en omställning har leverantören enligt 
avtal rätt att fakturera hälften av omställningskostnaden som i dag upp-
går till totalt 22 000 kronor plus moms. Innebörden av att ha påbörjat 
en omställning finns stipulerad i samarbetsavtalet och förutsätter att 
leverantören genomfört minst ett möte med den uppsagda, börjat for-
mulera en individuellt anpassad handlingsplan och dessutom registrerat 
startdatum. Enligt avtal måste startdatum för omställningsinsatsen ha 
rapporterats innan leverantören får fakturera. Faktura skickas till det 
uppsägande företaget i egenskap av avtalspart. När företaget betalat kan 
det i sin tur fakturera TSL för sina kostnader. Det här är ett system som 
inte sällan orsakar problem och frågor under omställningsprojekten. 
Företaget kan ha problem med att förstå hur systemet fungerar och inse 
att man är avtalspartner.

Det kan också finnas osäkerhet och konflikter kring vilken tjänst man 
köpt och vilka förväntningar som är rimliga att ha. Vissa företag tycker 
att leverantörerna gör för lite för att få fakturera. TSL:s roll blir då ofta 
att fungera som stöd, bland annat genom att förtydliga arbetsgången 
och diskutera vilken typ av förväntningar som kan anses vara rimliga. 
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Leverantörerna ska fungera som stöd till den uppsagda, det är inte leveran-
tören som ska hitta jobbet, utan de hjälper till och ja, stödjer.

TSL-representant

En omställningsprocess kan som längst pågå under 12 månader efter sista 
anställningsdag. Därefter rapporteras den som avslutad i TSL-systemet. 
I undantagsfall, när det anses föreligga speciella omständigheter, kan 
processen pågå något längre, exempelvis om den uppsagda är föräld-
raledig under omställningsperioden. För att få slutfakturera krävs att 
leverantören slutrapporterar utfall. Utfallet kan variera. Personen kan 
ha fått ett nytt jobb (leverantören ska då ange om det är en tillsvidare- 
eller visstidsanställning), vara fortsatt arbetssökande, ha gått i pension 
eller börjat studera. Därefter går TSL igenom de uppgifter leverantören 
rapporterat in i ärenderapporteringssystemet, gör en avstämning av ut-
fallet och sammanställer resultatet. I det fall det saknas inrapporterat 
utfall efter 12 månader tar TSL kontakt med det berörda företaget för att 
undersöka om leverantören genomfört något omställningsarbete eller 
om det finns andra skäl till att rapportering saknas. Slutbetalning till 
leverantör kan ske så snart det finns ett registrerat utfall i ärenderap-
porteringssystemet, dock tidigast 2 månader efter påbörjad omställning. 

Uppföljning, dialog och utbildning 
Eftersom TSL inte bedriver omställningsverksamhet i egen regi har 
man utvecklat en rad verktyg för att följa upp och utvärdera effekter 
och kvalitet i de omställningstjänster som erbjuds. Det innebär bland 
annat att man månadsvis följer upp utfallet av de omställningstjänster 
som genomförs inom ramen för TSL. En av de parametrar som följs 
upp månadsvis är hur många av deltagarna som hittat en »lösning«. 
Enligt TSL varierade »lösningsgraden« under perioden oktober 2012 till 
och med september 2014 mellan knappt 70 procent som lägst (februari 
2014) och drygt 85 procent som högst (april 2013). Med lösning menas 
att de uppsagda har gått vidare till antingen en ny tillsvidareanställ-
ning, en visstidsanställning med en varaktighet längre än 6 månader, 
en visstidsanställning med en varaktighet 6 månader eller kortare eller 
startat en egen näringsverksamhet. Enligt TSL utgör normalt hälften av 
»lösningarna« nya tillsvidareanställningar. Sättet att mäta ger en tydlig 
bild av resultaten i direkt anslutning till omställningen, men säger inte 
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nödvändigtvis något om de mer långsiktiga effekterna av omställnings-
stödet. Vidare genomför SIFO, på uppdrag TSL, årligen telefonundersök-
ningar av hur nöjda de deltagare som fått omställningsstöd har varit med 
det stöd de fått och det företag som stått som leverantör. TSL genomför 
också webbundersökningar i egen regi riktade mot företag, fackliga or-
ganisationer och deltagare för att försöka mäta hur nöjda deras parter är 
med de tjänster som levereras inom ramen för TSL-systemet. TSL följer 
också kontinuerligt upp inflödet av kandidater i systemet. Materialet, 
som bland annat kan brytas ner på leverantörsnivå för att analysera hur 
utfall och frekvens fördelar sig mellan olika aktörer, ger en bild av hur 
och i vilken utsträckning TSL-systemet används. 

Men materialet används också för att bredare analysera utvecklingen 
på arbetsmarknaden. Exempelvis kunde TSL se ett exceptionellt inflöde 
av nya medarbetare under finanskrisen 2008/2009 med nästan 90 000 
nya personer i omställningssystemet. Resultaten av TSL:s olika former 
av kvantitativa utvärderingar synliggörs systematiskt, bland annat via 
nyhetsbrev och TSL:s hemsida. Det gäller också utvärderingsresultaten 
av TSL:s olika leverantörer. Därför kan man som utomstående gå in 
och se hur enskilda leverantörer förhåller sig till varandra när det gäller 
lösningsfrekvens, vilken marknadsandel en specifik leverantör har och 
hur nöjda fack och arbetsgivare är med olika leverantörer. 

TSL har efter hand också utvecklat andra uppföljningsverktyg som 
mer bygger på dialog och enskilda möten med inblandade aktörer. Det 
innebär bland annat att företrädare för TSL reser ut och träffar leveran-
törer, fack och arbetsgivare som är inblandade i aktuella omställnings-
projekt och diskuterar hur upphandlingen fungerat och om de uppsagda 
fått det som var utlovat. När det finns kritik diskuteras orsakerna. Är 
det upphandlingen som är otydlig eller gör man inte vad man lovat? 
Utvärderingsarbetet bygger på att TSL kontinuerligt kommunicerar 
med aktörerna. Ofta när det uppstår problem i omställningsprocessen 
handlar det om leverantörer som är okunniga eller orutinerade. Det är 
heller inte ovanligt att leverantörer kontaktar TSL för att fråga hur man 
förväntas agera i vissa frågor. TSL:s besök hos pågående omställnings-
projekt initieras ofta av att det finns signaler om att något inte fungerar. 
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Indikationer kan komma från leverantörer, från facken. Eller så kan jag själv 
reagera på hur rapporteringen ser ut. Med ett tränat öga ser man att här är 
det någonting som inte stämmer. 

Kvalitetsansvarig TSL

Många av de problem som uppstår handlar om att leverantörerna inte 
anses leva upp till sina åtaganden, det vill säga att facket, företaget el-
ler de uppsagda inte anser att de får det stöd som de förväntar sig. Det 
kan handla om att man tycker att leverantören inte är tillräckligt aktiv i 
processen eller inte kompetent nog att ge rätt typ av stöd.

När jag är ute mycket, när det gäller upphandling med företagen, så är det 
nästan alltid gapet mellan utfästelser och vad man faktiskt kan leverera 
som diskuteras. Det är naturligt att det finns ett gap där, men låt det inte 
bli för stort. 

Kvalitetsansvarig TSL

I TSL:s omställningsavtal stipuleras att valet av leverantör ska ske lokalt 
och gemensamt av arbetsgivare och fackliga företrädare. Samtidigt ligger 
inte fackets huvudsakliga fokus på att upphandla omställningstjänster. 
Det innebär att det ibland finns en osäkerhet om vad det är som gäller 
och hur ett »fungerande« avtal kan se ut, eller som TSL:s representant 
uttrycker det: »få ner det på papper vad man faktiskt har kommit överens 
om«. Det riskerar i sin tur att leda till konflikter och osäkerhet mellan 
leverantör och lokala parter om hur ansvarsfördelningen ser ut i TSL:s 
omställningssystem. 

I de fall leverantören inte följer ramavtal eller TSL på annat sätt inte 
anser att de lever upp till sina åtaganden riskerar leverantören sanktioner. 
I första hand riskerar man att placeras på en »observationslista«. Om 
företaget trots det inte lever upp till tsl:s krav riskerar leverantören 
nyteckningsförbud, det vill säga att företaget får inte ingå nya omställ-
ningsuppdrag inom ramen för TSL förrän det kan visa att det åtgärdat 
de problem eller felaktigheter som påtalats. Om leverantören trots det 
inte åtgärdar bristerna förlorar den sitt samarbetsavtal med TSL. Sam-
arbetsavtalet kan också sägas upp med leverantörer som anses inaktiva 
i systemet, exempelvis om de inte har haft något omställningsuppdrag 
inom ramen för TSL-systemet under en längre period. Systemet med 
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en observationslista fungerar också preventivt därigenom att det visar 
att TSL reagerar när leverantörer inte uppfyller överenskommelsen. Det 
fungerar även som signal för vad som förväntas av en leverantör i sys-
temet och är ett sätt att visa på att olika leverantörer behandlas på ett 
likvärdigt sätt.

Huvuddelen av leverantörerna är väldigt nöjda med att vi har haft den här 
observationslistan, det ger legitimitet att de vet att vi har ett kvalitetssystem 
där vi kan nypa i när det inte fungerar. VD TSL

Att leverantörerna agerar på ett seriöst och professionellt sätt anses inte 
bara vara viktigt i relation till de uppsagda – deras agerande påverkar 
också synen på TSL-systemet och dess legitimitet mer allmänt. Det är 
vad leverantörerna gör och inte gör som definierar hur TSL-systemet 
fungerar. 

Leverantörsmöten 
Utöver kontinuerliga kontakter med enskilda leverantörer träffar TSL 
alla leverantörer två gånger per år.23 Leverantörsmötena genomförs med 
cirka tio leverantörer åt gången. Målet är dels att få till stånd en dialog 
med leverantörerna, dels att alla leverantörer ska få samma informa-
tion. Samtidigt får leverantörsmötena lite olika karaktär beroende på 
vilka typer av leverantörsföretag som finns representerade. I samband 
med träffarna har leverantörerna möjlighet att ta upp frågor som de vill 
diskutera med TSL och andra leverantörer. Det kan handla om allt från 
samarbetsavtalets utformning, gällande faktureringsrutiner eller TSL:s 
ärendehanteringssystem. Leverantörsmöten kan också handla om vad 
TSL inte ska eller får göra. 

Andra frågor som återkommer i samband med TSL:s leverantörs-
kontakter är hur man bör agera för att få uppdrag. Systemet kan av vissa 
leverantörer till och med beskrivas som orättvist. De har förväntningar på 
att TSL tydligare ska styra omställningsuppdragen och fördela uppdrag 
mellan leverantörerna. 

23  Antalet leverantörer varierar över tid, men under den period som studien genomfördes 
hade cirka 70 leverantörer tecknat samarbetsavtal med tsl. 
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Men så ser det ju inte ut, det är ju fortfarande parterna, det vill säga företag 
och fack, som väljer och vi kan inte styra deras val. 

Projektledare tsl

Mötena är på så sätt ett tillfälle att återkommande förklara hur systemet 
är uppbyggt och hur ansvarsfördelningen ser ut och är tänkt att fungera. 
Dessutom innebär möten att TSL får möjlighet att förklara vad man 
förväntar sig av de leverantörer som har ramavtal. Leverantörsmötena 
blir därigenom ett verktyg för att utveckla och förbättra systemet. Sam-
mantaget får leverantörsmötena därigenom en normerande karaktär 
där en gemensam praxis etableras för hur omställningsarbete sker inom 
ramen för TSL:s omställningssystem.

Diskussion 
Något som utmärker TSL:s verksamhet i relation till andra omställnings-
organisationer är att TSL, enligt parternas överenskommelse, inte ska be-
driva omställningsverksamheten inom ramen för sin egen organisation. 
Fokus för TSL ligger i stället på att upprätthålla en fungerande marknad 
för omställningstjänster som speglar intentionerna i avtalet. Det innebär 
att TSL:s viktigaste uppgift är att utveckla ett fungerande ramverk för 
hur externa aktörer kan och bör bedriva omställningsverksamhet inom 
ramen för TSL systemet. 

Ramverket består av flera delar. Bland annat har TSL definierat en 
administrativ standard för hur omställningsprojekten ska bedrivas. Le-
verantörer och andra aktörer måste förbinda sig att följa standarden för 
att kvalificera sig som leverantör, till exempel att alla varsel måste ha 
rapporterats, att ansökan om att påbörja omställning ska ha skickats och 
registrerats och att egna rapporteringsrutiner följts och är korrekta. Den 
standardiserade hanteringen av varje omställningsprojekt gör det möjligt 
att på en miniminivå kontrollera att omställningsarbetet bedrivs i enlig-
het med TSL:s rutiner. Rapporterings- och uppföljningsrutinerna används 
också som utgångspunkt för att avgöra när en leverantör har rätt att fak-
turera sina tjänster och när ett omställningsprojekt är avslutat. Frågan om 
faktureringsrutiner blir särskilt viktig för TSL. Eftersom fakturan enligt 
reglerna alltid ska betalas direkt av det företag som sagt upp personal, 
utan inblandning av TSL, är rapporteringsrutinen TSL:s enda möjlighet 
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att säkerställa att pengar inte betalats ut på felaktiga grunder. Rapporte-
ringsrutinen utgör en del av ett bredare kontroll- och kvalitetsuppföljnings-
system där TSL har möjlighet att både kontrollera att arbetsprocesser och 
avtal följs och att utvärdera omställningsinsatsernas utfall och effekter, 
både kvalitativt och kvantitativt. TSL har också utvecklat former för 
återkommande kontakter och möten mellan TSL och leverantörer av 
tjänster. Frågor kring förhållningssätt och villkor för omställningsstöd 
inom TSL-systemet diskuteras därigenom löpande av alla inblandade 
leverantörer och bidrar på sätt till att utveckla en formerande praxis för 
hur omställningsprojekt kan och bör bedrivas inom ramen för systemet. 

TSL:s ramverk förväntas fungera normerande. Genom att insatserna 
bidrar till att skapa en modell för en fungerande omställningsprocess, 
och genom att skapa incitament för självreglering bland leverantörerna, 
etableras ett ramverk för allt omställningsstöd inom TSL-systemet. Ram-
verket kan anses bidra till systemets stabilitet genom att skapa incitament 
för leverantörer att agera långsiktigt och trovärdigt i systemet. Eftersom 
systemet är öppet och det kontinuerligt tillkommer nya aktörer som 
behöver »skolas in« i ramverk och praxis, finns en risk för att nya aktörer 
agerar okunnigt eller oseriöst. Vidare är det ett utvärderingssystem som 
framför allt bygger på efterkontroll. Det är först i efterhand, när någon 
aktör inte skött sitt åtagande och någon eller några uppsagda personer 
redan drabbats, som dessa riskerar sanktioner. 

En ytterligare aspekt av TSL-systemet är att möjligheterna att indivi-
danpassa åtgärder och insatser är mer begränsade jämfört med andra om-
ställningsavtal. Leverantören får samma summa, för närvarande 22 000 
kronor, för att tillhandahålla omställningsstöd, detta oavsett vilka behov 
den uppsagda medarbetaren har. TSL tillämpar dock omfördelnings-
principen som innebär att leverantören kan fördela omställningsstödet 
beroende på individens behov. I de omställningsprojekt där man hanterar 
stödet internt i omställningsorganisationen finns större möjligheter att 
prioritera och gör insatser som är anpassade efter individens behov. TSL-
systemet har generellt också mindre resurser för kompetensutveckling 
och utbildningsinsatser jämfört med de flesta andra omställningsavtal. 

Sammanfattningsvis prioriterar TSL-systemet ett decentraliserat 
inflytande och valfrihet för lokala parter framför en standardiserad och 
sammanhållen omställningsprocess. Det är ett system där TSL:s infly-
tande över enskilda omställningsprojekt är begränsat. TSL förväntas 
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bara ha ett visst, indirekt inflytande över kvalitet och inriktning. Det 
innebär i sin tur att omställningsstödets innehåll, utfall och kvalitet med 
nödvändighet kommer att variera beroende på vilka lokala lösningar som 
väljs och att TSL:s uppgift begränsas till att administrera, utvärdera och 
utveckla systemet och dess olika aktörer. Enligt TSL:s egen uppföljning 
får mellan 75 och 80 procent av de personer som erhåller omställnings-
stöd inom ramen av systemet någon typ av lösning inom ett år. Det kan 
innebära att de går vidare till nya fasta anställningar, men också att de 
fått en kortare eller längre visstidsanställning, startat verksamhet i egen 
regi eller börjat studera. Det innebär också att de är svårt att värdera de 
mer långsiktiga effekterna av det omställningsstöd som TSL erbjuder 
uppsagda medarbetare. 
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Andreas Diedrich och Lars Walter

6. Omställningsfonden

Det fanns från båda parterna en vilja att, lite grann som sista pusselbiten på 
svensk arbetsmarknad, skapa ett omställningsavtal även för kommun- och 
landstingssektorn. 

Ledningsföreträdare 

År 2012 slöt företrädare för kommun- och landstingssektorerna i Sverige 
för första gången ett omställningsavtal.24 Dessa sektorer blev därigenom 
de sista större områdena på den svenska arbetsmarknaden som kom 
att omfattas av ett omställningsavtal. Avtalet syftade till att ge stöd för 
omställning till anställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. I 
avtalet fanns också en överenskommelse om att skapa en partsgemensam 
kollektivavtalsstiftelse kallad Omställningsfonden med ansvar för att 
utveckla och tillhandahålla det omställningsstöd som stipulerats i avtalet. 

Frågan om omställningsavtal var dock inte ny, den hade diskuterats 
tidigare. Redan under 1980-talet fördes långtgående diskussioner kring 
hur man kunde stärka anställningstryggheten för personalen genom ett 
omställningsavtal. 

En mängd omständigheter försvårade dock delvis tillkomsten av 
ett avtal och försenade överenskommelsen. Bland annat såg arbets-

24  Detta kapitel bygger på en fallstudie av Omställningsfonden. Materialet samlades in 
genom 7 öppna intervjuer med rådgivare som aktivt arbetar med klienter i omställning, ex-
terna specialister, ledningspersoner samt Omställningsfondens vd. Dessutom har en mängd 
skriftlig dokumentation samlats in och analyserats, såsom broschyrer, interna rapporter, 
tidningsartiklar och Powerpoint-presentationer. Studien genomfördes 2013–2014.
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givarparten kommunalrätten som ett hinder för att få till stånd ett avtal. 
Den typ av omställningsavtal som efter hand utvecklats till en modell på 
den svenska arbetsmarknaden fungerar i princip som en försäkring, där 
arbetsgivarna solidariskt bidrar med resurser till Omställningsfonden 
som därefter fördelar medel och stödinsatser efter behov. Eftersom det 
inte självklart är förenligt med kommunallagen att premier eller avsätt-
ningar från en kommuns skattebetalare används för att bilda en fond 
eller stiftelse som har till uppgift att stödja arbetstagare även från andra 
kommuner (SOU 2002:59), krävdes att parterna enades om en annan 
finansieringsmodell för kommun- och landstingssektorerna. Dessutom 
var facken länge tveksamma till ett omställningsavtal inom kommun-
sektorn, och senare landstingssektorn, eftersom man befarade att ett 
sådant avtal i förlängningen riskerade att leda till fler uppsägningar. 

Historiskt har kommuner och landsting iklätt sig ett långtgående 
ansvar för personalens anställningstrygghet. I praktiken har det inne-
burit att man mycket sällan (eller aldrig) sagt upp personal på grund av 
arbetsbrist. I de fall där kommunal verksamhet och landstingsverksam-
het ändå blev föremål för förändringar som resulterade i övertalighet av 
personal, omplacerades vanligtvis personal inom respektive verksamhet. 
Även de relativt stora minskningarna av den kommunala personalstyrkan 
på grund av arbetsbrist som skedde under besparingsåren på 1990-talet 
genomfördes endast i begränsad utsträckning via uppsägningar. Minsk-
ningen genomfördes främst via avveckling av tidsbegränsat anställda 
(SOU 2002:59). Att som fackförbund, och utifrån en sådan position, 
välja att sluta ett kollektivavtal med arbetsgivarparten som aktivt sank-
tionerar att övertalighet hanteras via uppsägning av personal, var därför 
inte självklart. 

I de få fall där personal ändå blev övertalig fanns för anställda i 
kommun och landsting ett kollektivavtal som reglerade uppsagda med-
arbetares avgångsersättning (AGF-KL). Enligt avtalet hade en anställd 
som fyllt 25 år och varit tillsvidareanställd i minst 36 månader rätt till 
ersättning under förutsättning att personen sagts upp från sin anställning 
på grund av omorganisation, omlokalisering, varaktig inskränkning i 
verksamheten eller nedläggning. Vidare betalades ersättningen ut endast 
om den anställde blev arbetslös till följd av uppsägningen. Ersättning 
enligt AGF-KL utgick antingen i form av en engångsersättning eller en 
periodisk avgångsersättning till arbetstagaren eller till vissa efterlevande 
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(SOU 2002:59). Ersättningen beräknades utifrån den anställdes lön och 
antal anställningsår och det totala beloppet fick inte överstiga ett be-
lopp som motsvarande sex månadslöner. Ett viktigt skäl till att båda 
parter, arbetsgivar- och arbetstagarsidan, var intresserade av att starta 
förhandlingar under 2010 om ett nytt omställningsavtal – som utöver 
att reglera avgångsersättning skulle ha ett tydligt fokus på att hjälpa 
uppsagd personal med att hitta ett nytt arbete. Förhandlingar ledde 
fram till dagens omställningsavtal och bildandet av Omställningsfonden. 

Avtalet
Omställningsavtalet slöts i december 2010 och började gälla från den 1 
januari 2012. Stiftarna var arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) och Pacta25 och de fackliga organisationerna 
Kommunal, OFR26 och AkademikerAlliansen.27 Kollektivavtalet omfattar 
alla anställda inom kommun och landsting samt de företag och kom-
munalförbund som är anslutna till Pacta. Förutsättningen är att de är 
tillsvidareanställda vid uppsägningstillfället och har arbetat minst 40 
procent under minst ett år. Personer kan också kvalificera sig för om-
ställningsstöd om de har ingått i en fastställd turordningslista i samband 
med uppsägning på grund av arbetsbrist och avgått efter en överenskom-
melse med arbetsgivaren eller genom att ha accepterat en tjänst med 
lägre tjänstgöringsgrad.28 Avtalet omfattar cirka 1,1 miljoner anställda 
fördelade på 290 kommuner, 20 landsting och drygt 600 företag och 
kommunalförbund. Det är därmed det största omställningsavtalet på 
den svenska arbetsmarknaden räknat i antal anslutna anställda. Inom 
ramen för avtalet erbjuds två typer av stöd: dels aktiva insatser som direkt 

25  De företag som är anslutna till Pacta jobbar med kommunalt finansierad verksamhet 
och utgörs bland annat av privatskolor och vårdföretag. Pactaanslutna verksamheter, som kan 
vara såväl kommunägda som privatägda, har en gemensam ambition att ha ett kollektivavtal 
som liknar det avtal som kommunal- och landstingsanställda har.
26  Offentliganställdas förhandlingsråd med ett femtontal olika fackförbund – bland annat 
lärarförbunden och vårdförbunden – har gått ihop i vissa avtalsfrågor. 
27  AkademikerAlliansen består av totalt 16 fackförbund, bland dem Jusek och Civileko-
nomerna.
28  Rätten till stöd vid lägre tjänstgöringsgrad gäller under förutsättning att följande 
villkor är uppfyllda: övertalighetsprocess med omplaceringserbjudande är genomförd, ingen 
uppsägningstid gäller och a-kasseersättning utbetalas.
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syftar till att stödja personen vidare till nytt arbete eller annan lösning, 
dels ekonomiskt ersättning. 

Omställningsfondens ekonomiska ersättning utgår i form av a-
kasseutfyllnad eller i vissa fall också ersättning i stället för a-kassa. A-
kasseutfyllnad innebär att Omställningsfonden under maximalt 200 
dagar kompletterar den uppsagdes a-kasseersättning så att den samman-
lagda ersättningen uppgår till 80 procent av lönen. Därefter reduceras 
ersättningen till 70 procent av lönen och betalas ut i ytterligare 100 da-
gar. Uppsagda medarbetare kan också ha rätt till ersättning i stället för 
a-kassa under förutsättning att jobbsökare och rådgivare är överens om 
insats som kan förväntas korta tiden i arbetslöshet för personen genom 
att exempelvis delta i en viss typ av utbildning. Under tiden som utbild-
ningen pågår står personen inte till arbetsmarknadens förfogande och 
får därför ingen a-kassa. Enligt avtalet kan personen då inom 180 dagar 
efter att ha blivit arbetslös få ersättning från arbetsgivaren under 43 dagar. 

I de fall en person som blivit uppsagd från en organisation inom 
kommun- och landstingssektorerna uppfyller villkor för ekonomisk 
ersättning, är det den uppsägande arbetsgivaren som ska finansiera er-
sättningen. Praktiskt administreras ersättningen genom att Omställ-
ningsfonden betalar ut ersättning till jobbsökaren och därefter fakturerar 
beloppet på den tidigare arbetsgivaren. Arbetsgivare kan under vissa 
omständigheter neka ersättning. Det sker dock bara i undantagsfall, 
och endast då arbetsgivaren anser sig ha kunnat erbjuda ett skäligt al-
ternativ till den tidigare tjänsten som personen valt att tacka nej till. 
Vid tvist om vad som kan betraktas som ett skäligt erbjudande avgörs 
frågan gemensamt av berörda parter (arbetsgivare och fack). Finansie-
ringsmodellen är unik för Omställningsfonden. Den har utformats med 
syfte att skapa en lösning som är förenlig med lagstiftningen. De aktiva 
omställningsinsatserna finansieras däremot gemensamt genom att alla 
kommuner, landsting och kommunalförbund betalar 0,1 procent av den 
årliga lönesumman till Omställningsfonden. De företag som är anslutna 
till Pacta, och som därför inte omfattas av kommunallagens regelverk, 
betalar i stället 0,3 procent av den årliga lönesumman i avgift. De högre 
avgifterna för Pactaföretagen ska då både finansiera de aktiva insatserna 
och den ekonomiska ersättningen till uppsagda personer. 

Omställningsfondens »aktiva insatser« består av olika typer av om-
ställningsinsatser som syftar till att underlätta för personer som blivit 
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uppsagda att söka sig vidare till ny försörjning – det kan handla om 
rådgivning, stöd, coachning och mer direkta omställningsinsatser som 
kompetensprofilkartläggningar, samt träning i hur man skriver ansök-
ningshandlingar, övar på intervjusituationer. En viktig del i stödet är 
också möjlighet till utbildning och kompetensutveckling. Det finns också 
insatser riktade till personer som vill starta eget företag. Stödet tillhan-
dahålls dels av Omställningsfondens egna rådgivare, dels av externa 
specialister. Med specialist avses personer som av Omställningsfonden 
certifierats som godkända omställningskonsulter. Ambitionen är att 
tillhandahålla vad Omställningsfonden betecknar som helfondslösning. 
Det vill säga att det är Omställningsfonden som förfogar över resurserna 
och beslutar om vad var och en av klienterna ska få för stöd. Insatsernas 
omfattning och innehåll kan därför skilja sig åt mellan olika individer. 
En jobbsökare kanske inte anses behöva särskilt mycket stöd för att 
komma vidare till ny försörjning, medan någon annan, till och med från 
samma organisation, kan bedömas ha ett betydlig större behov av stöd 
för att hitta en lösning. Bedömningen av vilka behov som finns görs av 
Omställningsfondens representanter och då i första hand de rådgivare 
som möter klienterna. 

I vissa situationer kan Omställningsfonden dessutom erbjuda jobb-
sökare förstärkta insatser. Dessa kan vara motiverade i situationer när 
kraven på en viss yrkeskompetens förändras och särskilda utbildnings-
insatser därmed är viktiga för att öka jobbsökarens anställningsbarhet. 
Totalt finns 100 miljoner kronor av Omställningsfondens medel avsatta 
till förstärkta individuella insatser. Dessa medel ska kunna användas 
flexibelt och vid specifika behov, och utöver vad som vanligtvis ryms 
inom ordinarie aktiva insatser. Den här typen av insatser kan handla 
om att ge kompletterande studiestöd, stå för kostnad för utbildning 
eller annan särskild insats. De kan erbjudas jobbsökare oavsett tidigare 
utbildningsbakgrund.

Omställningsfondens organisation och arbete
Omställningsfonden har 7 anställda – chefer och annan administrativ 
personal – på huvudkontoret i Stockholm. Därtill kommer 12 rådgivare 
fördelat på 6 regioner i landet. Tre av rådgivarna är tillsvidareanställda, 
resten arbetar på konsultbasis, de flesta i en omfattning som motsvarar 
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ungefär 50 procent av en heltidstjänst. Eftersom Omställningsfonden är 
en förhållandevis ung organisation och i viss mening under uppbyggnad, 
har en viktig del av arbetet varit att informera och sprida kunskap om 
avtalets innehåll och möjligheter samt vad Omställningsfonden beskriver 
som »erfarenheter av en god omställning« till företrädare inom kommun- 
och landstingssektorerna, något som blir särskilt betydelsefullt i sektorer 
som historiskt varit ovana att hantera strukturella och organisatoriska 
förändringar genom att säga upp personal. 

Att Omställningsfondens verksamhet fortfarande är under upp-
byggnad innebär att organisationen, i relation till antalet anställda som 
omfattas av avtalet och i jämförelse med andra omställningsorgani-
sationer på den svenska arbetsmarknaden, hanterar förhållandevis få 
omställningsärenden per år (cirka 1 000 per år sedan starten). Att han-
tera en begränsad mängd omställningsärenden varje år, och samtidigt 
skapa och upprätthålla en finmaskig och välfungerande infrastruktur 
för omställningsstöd i hela Sverige, utgör därför en särskild utmaning 
för Omställningsfonden. Det har också präglat det sätt på vilket Om-
ställningsfonden har valt att organisera sitt omställningsstöd och har 
bland annat inneburit att man valt att utveckla ett rikstäckande system 
av specialister som har fått en central roll när det gäller att tillhandahålla 
de olika aktiviteter som ingår i det aktiva omställningsstöd som erbjuds. 
Lösningen innebär bland annat att Omställningsfonden har slutit ram-
avtal med fyra större leverantörer av omställningstjänster som bedömts 
kunna erbjuda tjänster över hela landet. 

Efter hand har dessa ramavtal kompletterats med avtal med ett stort 
antal mindre aktörer, vad en av en av rådgivarna kallar »verkligt lokala 
specialister«, runt om i landet. Dessa aktörer är inte sällan en- eller få-
mansföretag och har specifik kunskap om den lokala arbetsmarknaden, 
ett gediget lokalt kontaktnät och dessutom kompetens inom olika om-
råden, exempelvis coachning, vägledning, rådgivning och cv-skrivande. 
För att säkerställa kvalitet och kompetens hos de leverantörer som anli-
tas har Omställningsfonden dessutom utvecklat ett certifieringssystem 
för specialister. Certifieringsprocessen innebär att man utvärderar dels 
de aktuella leverantörernas ekonomiska situation och de metoder och 
processer de använder, dels de berörda specialisternas bakgrund och 
erfarenheter. Det innebär att organisationer och de personer som ut-
för tjänsten certifieras var för sig. Certifieringen av specialisterna själva 

Mellan jobb, INLAGA.indd   94 2015-09-08   09:25:51



95

  6. OmställningsfOnden

genomförs i relation till ett eller flera av de kompetensområden som 
Omställningsfonden bedömt vara relevanta, exempel jobbcoachning, 
stöd i att utveckla cv och ansökningshandlingar samt intervjuträning. I 
de fall leverantörsföretaget bedöms seriöst och specialisterna uppfyller 
kraven för certifiering inom något av dessa områden blir de kvalifice-
rade för uppdrag i Omställningsfondens regi. Totalt finns i dag cirka 
90 certifierade specialister. Certifieringen är personlig och avser bara 
de specialister som utvärderats. Eftersom många av specialisterna ofta 
får en viktig roll i omställningsaktiviteterna är det avgörande för kva-
liteten på de tjänster som utförs att Omställningsfonden har kontroll 
och inflytande över vem som tillhandahåller tjänsterna. Certifieringen 
har därigenom blivit ett sätt för Omställningsfonden att standardisera 
kvalitetssäkringen av de tjänster som levereras i deras namn. Som en 
rådgivare uttrycker det: 

Specialisterna blir ju viktiga för oss, eftersom vi har beslutat att vi inte gör allt 
arbete, utan vi köper upp det här. Så på något sätt blir de ju vår förlängda arm. 

Ledningsföreträdare 

Även om externa specialister har en viktig roll i verksamheten är det 
rådgivarna som först möter klienten. De fungerar som projektledare och 
har stor frihet att tillsammans med den jobbsökande bestämma vilka 
resurser som ska tillhandahållas och hur de aktiva insatserna ska och 
kan anpassas till varje jobbsökares specifika behov. Det innebär också 
att insatserna kan variera mycket beroende på vilka behov och förut-
sättningar som de olika jobbsökarna har. Tanken är inte att alla ska få 
exakt samma stöd utan att var och en ska få just det stöd han eller hon 
behöver för att komma vidare.

Samtidigt är rådgivarens roll tydligt avgränsad till att ge stöd, råd-
givning och coachning, men ytterst är det alltid den uppsagdes eget 
ansvar att hitta en ny anställning eller annan lösning. Omställningsav-
talet innehåller också begränsningar för vilken typ av stödinsatser som 
tillhandhålls, i vilken omfattning de ges och hur mycket de får kosta. I 
avtalet finns bland annat krav på att aktiviteter som kan vara aktuella 
måste ha en tydlig koppling till jobbsökarens försök och möjligheter att 
hitta ett nytt arbete. Dessutom finns det en gräns för vilken omfattning 
en insats får ha. Rådgivarna har inte mandat att självständigt godkänna 
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stödaktiviteter som innebär att kostnaden överstiger 30 000 kronor. 
Beslut om sådana kostnader måste förankras hos verksamhetsledningen. 

Många av rådgivarna beskriver sin roll som projektledarens. Rådgi-
varna har ansvar för att löpande följa upp hur det går för jobbsökarna och 
på olika sätt stödja och stimulera dem till en lösning. Under förutsättning 
att jobbsökaren inte hittar en lösning tidigare, löper omställningsavtalet 
under 24 månader räknat från uppsägningstidens slut. Om jobbsökaren 
inte hittar en lösning inom ett år, respektive efter 18 månader, kommer 
automatiskt en signal till den ansvariga rådgivaren att ha beredskap för 
att initiera ytterligare insatser eller möjligen omvärdera och förändra 
inriktningen på insatserna. Om, och i vilken utsträckning, en jobbsökare 
väljer att utnyttja Omställningsfondens tjänster bestämmer jobbsökaren 
själv. Rådgivaren har inget mandat att besluta om hur en jobbsökare 
ska agera, i stället handlar rådgivarens roll om att på ett meningsfullt 
sätt stödja individen utifrån de behov och önskemål som personen själv 
formulerat, detta under förutsättning att det sker i enlighet med om-
ställningsavtalets villkor.

Omställningsprocessen
När arbetsgivare genomför uppsägningar är de skyldiga att anmäla de 
personer som berörs till Omställningsfonden. Efter överenskommelse 
med den aktuella arbetsgivaren kommer normalt någon av omställ-
ningsfondens rådgivare ut till arbetsplatsen och informerar dem som 
berörs om omställningsavtalets innehåll och möjligheter. Därefter sker 
ett första individuellt möte mellan den uppsagde och en av Omställ-
ningsfondens rådgivare. 

Första mötet
Rådgivarens mål med det första mötet är dels att informera den uppsagde 
om vilka rättigheter och möjligheter till stöd som Omställningsavtalet 
medger, dels att etablera en kontakt och lära känna den uppsagde. 

Första mötet handlar ju mer om att man lär känna varandra. Jag brukar nog 
lägga två, tre möten innan vi kommer fram till en aktiv insats. 

Rådgivare 
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Rådgivaren försöker under mötet sätta sig in i hur personen ser på sin 
situation, vad hon eller han vill och tänker om framtiden. Eventuellt 
kan rådgivaren redan under den inledande processen börja kartlägga vad 
jobbsökaren har för kunskaper och erfarenheter. Exakt vad man gör och 
hur långt man kommer vid det inledande mötet kan variera mycket och 
beror till stor del på hur personen mår och vilken beredskap han eller 
hon har för att diskutera sin framtid. 

Inventeringsfasen
Vanligtvis träffar rådgivarna sina jobbsökare 1–3 gånger i detta initiala 
skede. Meningen med dessa möten är att tillsammans med jobbsökaren 
upprätta en handlingsplan. Handlingsplanen är ett dokument med be-
skrivningar av jobbsökarens bakgrund, tidigare erfarenheter och kompe-
tens, vilka förväntningar och målsättningar han eller hon har samt vilka 
omställningsaktiviteter som anses aktuella. Handlingsplanen förväntas 
därigenom fungera som utgångspunkt när rådgivare och jobbsökare ska 
besluta om omställningsprocessens inriktning och kan senare användas 
som vägledning i det arbetet. Handlingsplanen blir särskilt viktig i en 
situation där en eller flera av de omställningsaktiviteter som planeras 
tillhandahålls av specialister och externa leverantörer. När handlingspla-
nen är klar är ambitionen att jobbsökaren så fort som möjligt påbörjar 
de aktiva stödaktiviteterna.

Orienteringsfasen
Vilka typer av insatser som är aktuella varierar mycket mellan olika 
personer och kan handla om allt från direkt stöd att skriva ansöknings-
handlingar, olika typer av rådgivning till kortare (och ibland längre) 
utbildningar. Det är också i den här delen, när det redan finns en hand-
lingsplan för klienten, som det är aktuellt att använda sig av externa spe-
cialister i omställningsprocessen. Omställningsfondens arbetsmodell, där 
rådgivarna framför allt tar rollen som projektledare och där huvuddelen 
av omställningsinsatserna tillhandahålls av externa specialister, motiveras 
på flera sätt. Den anses öka möjligheterna att ge ett individuellt anpassat 
stöd eftersom rådgivarna kan anlita specialister med särskilt kunskap om 
ett visst geografiskt område eller med en viss kompetens. Det ökar också 
möjligheterna att erbjuda kvalificerat omställningsstöd över hela landet. 
Användningen av externa specialister ställer i sin tur krav på rådgivarnas 
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förmåga att matcha ihop sin jobbsökare med lämpliga specialister. För 
att kunna göra detta anser rådgivarna att de måste ha en väl underbyggd 
uppfattning om vilken kompetens de lokala specialisterna har och hur de 
jobbar. Enligt rådgivarna förutsätter en bra matchning mellan jobbsökare 
och specialist att man utvecklar en djupare relation med specialisterna 
över tiden och att man etablerar en bra kontakt med jobbsökaren. 

Nu har jag ju varit igång så pass länge så man har liksom hittat sitt gäng som 
man jobbar ihop med. Det går lätt och vi kommunicerar på samma sätt och 
jag förstår vad de menar och de förstår vad jag menar. 

Rådgivare

Den personliga relationen som byggs upp mellan rådgivarna och specia-
listerna över tid är en viktig del i Omställningsfondens kvalitetssäkring 
av sin verksamhet. 

Rådgivarnas roll blir då mer att kontinuerligt följa upp specialis-
ternas arbete och utvärdera att klienten får det som förväntas. Det kan 
innebära att rådgivarnas roll också blir mer av projektledare. En särskild 
utmaning med den rollen är, enligt rådgivarna, att hantera den »infor-
mationsfriktion« som kan uppstå mellan rådgivare, specialister och jobb-
sökare. Rådgivarna försöker hantera och motverka problem i huvudsak 
på två sätt. För det första genom att vara så specifik som möjligt i sin 
uppdragsbeskrivning för att därigenom skapa rätta förväntningar hos 
specialisterna. I praktiken innebär detta ofta att man i detalj specificerar 
hur många timmar en specialist ska ägna sig åt en viss stödaktivitet, till 
exempel cv-skrivande. För det andra försöker rådgivarna löpande upp-
rätthålla kontakt med både specialister och jobbsökare. På så sätt vill man 
försäkra sig om att det finns »en röd tråd i relationen mellan rådgivaren, 
specialisten och jobbsökaren, så att allting hänger ihop« (rådgivare). 

När en aktivitet har genomförts återrapporterar specialisten till råd-
givaren. I rapporten framgår vad specialister har gjort och hur utfallet 
blev. När det gäller till exempel ett cv som jobbats fram tillsammans med 
en av de externa specialisterna kan rådgivaren direkt bedöma resultatet 
genom att titta på hur cv:t ser ut och om allting finns med. Kvaliteten i 
andra insatser, exempelvis intervjuträning och aktiviteter som äger rum 
ansikte-mot-ansikte, kan vara svårare att bedöma för rådgivaren. Om-
ställningsfonden har i dag inte heller några verktyg för att systematiskt 
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utvärdera specialisternas insatser. I stället gör man en muntlig avstäm-
ning med jobbsökaren efter insatsen där han eller hon får beskriva hur 
man uppfattade insatsen och hur man kan gå vidare. Utvärderingen fung-
erar som komplement till rådgivarens egna erfarenheter från processen. 

Realiseringsfasen
När en jobbsökare har fått ny anställning eller hittat annan varaktig 
lösning uppmanas han eller hon att informera sin rådgivare. Uppgifter 
om vilken sorts arbete eller annan lösning klienten fått och vilken typ 
av arbetsgivare det är frågan om samlas in och dokumenteras. Därefter 
avslutar Omställningsfonden ärendet och personen avregistreras som 
aktiv jobbsökare. Med stöd av Sifo genomförs också en uppföljning 
både av omställningsprocessen som sådan och av utfallet. Om klienten 
skulle bli uppsagd igen eller får ett kortare vikariat som avslutas inom 
de 24 månader som omställningsstödet omfattar, har personen fortsatt 
rätt till stöd från Omställningsfonden. 

Diskussion
Omställningsfonden etablerades den 1 januari 2012 och dess verk-
samhet är därför delvis under uppbyggnad. Inom kommun- och 
landstingssektorerna har man dessutom begränsad erfarenhet av att säga 
upp personal på grund av arbetsbrist. Det har inte heller tidigare funnits 
något omställningsavtal eller annan form av omställningsförsäkring för 
de anställda. Det betyder att historiskt har förhållandevis få personer 
sagts upp inom dessa, ett mönster som fortsatt också efter det att Om-
ställningsfonden etablerats och verksamheten utvecklats. Resultatet är 
att omställningsfondens avtal omfattar fler anställda än något annat 
omställningsavtal på den svenska arbetsmarknaden – drygt 1 100 000 
personer – men att Omställningsfonden, trots det, har förhållandevis få 
årliga omställningsärenden att hantera. 

Inledningsvis har det därför varit viktigt för Omställningsfondens 
företrädare att sprida information om hur fondens verksamheter fung-
erar, hur omställningstjänsterna ser ut och hur de kan användas. Det 
har också varit viktigt att utveckla fungerande kontaktytor mellan Om-
ställningsfondens personal och arbetsgivarföreträdare som arbetar med 
omställning och uppsägning. I arbetet har dessutom ingått att identifiera 
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och hantera möjliga strukturella problem som riskerar att komplicera 
Omställningsfondens möjligheter att stödja omställning i kommun och 
landsting.

Det har också inneburit att Omställningsfonden till en början har 
haft en särskild utmaning när det gäller att tillhandahålla en flexibel, 
effektiv och kvalitativt godtagbar infrastruktur för omställningsstöd över 
hela landet och för alla de organisationer som ingår i avtalet, samtidigt 
som fondens tjänster endast utnyttjas i begränsad omfattning. För att 
hantera denna särskilda situation har Omställningsfonden valt att be-
gränsa den interna organisationen och antalet fast anställd personal. Man 
har i stället tecknat ett antal ramavtal med externa specialister runt om 
i landet som kan anlitas vid behov för att utföra de olika typer av aktivt 
stöd som rådgivarna avräknar. 

Omställningsfonden ska ha förutsättningar att leverera ett fun-
gerande omställningsstöd till över 290 kommuner och 20 landsting samt 
600 Pactamedlemmar i Sverige. Med den organisatoriska modell som 
fonden valt blir de externa specialisternas förmåga att leverera goda och 
relevanta tjänster avgörande för hur Omställningsfonden lyckas och hur 
verksamheten uppfattas externt. Det har inneburit att Omställningsfon-
den och dess medarbetare valt att fokusera på att utveckla och etablera 
långsiktiga och välfungerande relationer med ett antal specialister. Det 
ställer stora krav på rådgivarnas förmåga att hantera en situation där 
mycket av rådgivarfunktionen förmedlas via externa aktörer. Som råd-
givare är man å ena sidan ansvarig för det stöd som jobbsökarna får, och 
å andra sidan har man betydligt mindre kontakt med jobbsökarna än de 
externa specialister som anlitas för att tillhandahålla det aktiva stödet.
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Ola Bergström

7. De svenska omställningsavtalen 
i ett internationellt perspektiv

I det här kapitlet diskuteras det svenska omställningssystemet i förhål-
lande till hur motsvarande system är utformade i andra europeiska länder, 
främst Belgien, Frankrike, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och 
Tyskland. Jämförelsen baseras på flera europeiska projekt,29 som syftat 
till att identifiera de metoder och verktyg som finns tillgängliga för att 
hantera omställning i Europa. I denna jämförelse framstår det svenska 
systemet med omställningsorganisationer som unikt. Inte i något annat 
land förekommer ett liknande system, som erbjuder stöd till uppsagda 
för att finna nytt jobb genom kollektivavtalsstiftelser. Däremot finns 
en tydlig utveckling där allt fler länder utformar system som liknar det 
svenska. Arbetsrätten reformeras och stöd till uppsagda blir alltmer 
vanligt förekommande. Men i huvudsak består alltså tydliga skillnader. 
I andra europeiska länder är permittering (korttidsarbete) och tidigare-
lagd pensionering vanligare. Det innebär också mer statlig inblandning. 
Det är också vanligt att företagen använder lönesänkning som metod 

29  Projekten mire, arenas och moliere, genomfördes under åren 2005–2014 och 
finansieras av eu-kommissionen genom dg Employment, Social Affairs and Inclusion. I 
projekten kartläggs exempel på åtgärder för att hantera strukturomvandling och ekonomiska 
kriser med avseende på hur uppsägningar kan undvikas och förutses samt vad som kan göras 
för att bistå uppsagda att finna ny sysselsättning. 
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för att anpassa arbetskraftskostnader, vilket i Sverige knappast ens får 
nämnas. I andra länder syftar åtgärderna således till att undvika, förhin-
dra och motverka uppsägningar och i stället lösa omställningsproblem 
på andra sätt. Skillnaderna mellan medlemsstater handlar således inte 
enbart om arbetsrättsliga skillnader utan också om skilda förhållnings-
sätt och attityder till förändringar. I kapitlet redogörs för hur man löser 
omställningsbehov i företag och offentliga verksamheter i andra länder, 
vilka åtgärder och system som förekommer. Kapitlet avslutas med en 
diskussion om varför det är på detta sätt och vad Sverige har att lära av 
andra länder och vice versa.

Lönesänkningar
Ett sätt att anpassa verksamheter i samband med konjunkturnedgångar 
är att sänka lönerna. Denna metod är relativt vanligt förekommande, 
kanske främst i de anglosaxiska länderna (Gazier 2008) och i de nya 
medlemsstaterna i Östeuropa (Bergström 2014a). När arbetsgivaren ser 
att försäljningen minskar är det vanligt att diskutera behovet att reducera 
antalet anställda. Resultatet blir dock ofta att arbetstagarorganisationen 
i stället accepterar lönesänkningar. Det uppfattas från arbetsgivarens 
perspektiv som ett relativt enkelt och effektivt sätt att minska arbets-
kraftskostnaderna. För de anställda uppfattas det ibland som ett bättre 
alternativ än att förlora jobbet. 

I Sverige är denna anpassningsmetod närmast tabu. Ett exempel 
relativt nära i tiden är när SAS, i sitt försök att förhindra konkurs i 
oktober 2012, förslog att kabinpersonalens löner skulle sänkas med 25 
procent.30 Förslaget gav upphov till massiv kritik, inte enbart från de 
berörda fackliga organisationerna,31 utan också från representanter för 
fackföreningsrörelsen i sin helhet. En av de fackliga företrädarna me-
nade att »vi inte har sett lönesänkningar sedan 1920-talet«. Konflikten 
resulterade i ett kollektivavtal där de redan förhandlade löneökningarna 
sköts på framtiden.32 Exemplet är, enligt min mening, typiskt för hur man 

30 http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/lonesankningar-i-nytt-sas-
sparpaket_7609724.svd.
31  http://arbetaren.se/artiklar/transport-nobbade-sas-lonesankningar/.
32  http://www.dn.se/ekonomi/avtalen-som-satt-langt-inne/.
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i Sverige förhåller sig till metoden att hantera strukturella förändringar 
genom lönesänkningar. 

En grundförutsättning för den svenska modellen är centrala löne-
förhandlingar som utgår från lika lön för lika arbete. Ansvarsfulla löne-
förhandlingar förutsätter att löneavtalen hålls över konjunkturcykler. I 
den mån anpassningar måste ske, görs det genom att man rationalise-
rar verksamheten, alternativt säger upp anställda och hjälper dem att 
finna ny sysselsättning. Men anpassning till strukturella förändringar 
ska, enligt Rhen–Meidner-modellen, inte ske på bekostnad av sämre 
arbetsvillkor eller sänkta löner. Tvärtom, den solidariska lönepolitiken 
innebär en medveten press på företag och branscher med låg produkti-
vitet. Lågproduktiva företag får problem med arbetskraftskostnaderna 
när lönerna höjs (Larsson m.fl. 2011). Den svenska fackföreningsrörelsens 
paroll – »Rädda människor, inte jobb« – är talande här. I andra länder har 
fackliga företrädare inte samma inriktning. Där är parollen oftare »Rädda 
jobben till varje pris!«, vilket innebär att man accepterar lönesänkningar 
mot att medlemmarna får behålla jobbet.

Statlig inblandning i lönesättning
Staten har också möjlighet att påverka arbetsgivarens lönekostnader. I 
flera europeiska länder bidrar staten till att sänka arbetsgivarens löne-
kostnader genom att erbjuda tillfälliga statliga lönesubventioner eller 
rabatterade arbetsgivaravgifter i samband med konjunkturnedgångar 
eller efterfrågeminskningar. Det är ett sätt för staten att påverka ar-
betsgivarens arbetskraftskostnader och undvika uppsägningar. Det är 
förstås ett relativt kostsamt alternativ och det ifrågasätts ofta huruvida 
det är effektivt (se till exempel Egelbark och Kaunitz 2013). Risken är att 
företagen ändå måste säga upp personal när subventionerna dras tillbaka 
och att åtgärderna enbart fungerar som en form av dopning, en tillfällig 
snedvridning av konkurrensförhållandena som skapar ett beroende som 
är svårt att komma ur. I till exempel Ungern erbjöds under finanskrisen 
2008–2009 statliga lönesubventioner till företag som kunde uppvisa att 
de hade ekonomiska svårigheter och närmade sig konkurs (Bergström 
m.fl. 2010). Den typen av åtgärder skapar ett incitamentsystem som 
belönar de företag som går dåligt i stället för att stimulera de företag som 
går bra och har goda framtidsutsikter (Bergström m.fl. 2010). 

I Sverige har staten under senare år infört ett system med reducerade 

Mellan jobb, INLAGA.indd   103 2015-09-08   09:25:51



104

arbetsgivaravgifter för företag som anställer arbetslösa ungdomar och 
reducerad moms till företag i restaurangbranschen. Syftet med den typen 
av åtgärder är att skapa incitament för företag att anställa personer ur 
en särskild grupp. Det ger inte samma effekter som lönesubventioner 
riktade till företag som genomgår ekonomiska svårigheter, men det kan 
skapa liknande inlåsningseffekter i den meningen att staten bidrar till 
att skapa en illusion av framgång, som inte nödvändigtvis kvarstår när 
subventionerna tas bort. Konkurrensförhållandena snedvrids. De företag 
som har möjlighet att dra nytta av subventionerna överlever medan de 
som inte gör det riskerar att få det svårare på sikt. Statlig intervenering 
i företagens ekonomiska villkor är således inte alltid till gagn för hållbar 
konkurrenskraft på sikt.

Korttidsarbete
Ett annat sätt att anpassa verksamheten till konjunkturförändringar 
är att tillfälligt reducera de anställdas arbetstid i samband med en ef-
terfrågeminskning för att återgå till normal arbetstid när efterfrågan 
återvänder. I Sverige kallas denna åtgärd permittering, men har under 
senare år kommit att kallas korttidsarbete med inspiration från den tyska 
benämningen Kurzarbeit. Arbetskraftskostnaderna minskas genom det 
reducerade arbetstidsuttaget. För den anställde reduceras ofta inkoms-
ten, men inte i samma utsträckning som den reducerade arbetstiden. 
Tillämpningen av den här typen av åtgärder anses av många vara ett av 
skälen till att Tyskland klarat av den senaste ekonomiska krisen relativt 
väl (se till exempel Mandl m.fl. 2010). Korttidsarbete förekommer också 
i flera andra länder, såsom Belgien, Frankrike, Italien och Österrike, 
men utformningen och finansieringen av programmen varierar (Berg-
ström m.fl. 2010). Det vanligaste är att ersättningen till anställda som 
genomgår permittering finansieras med statliga medel. Ersättningsnivån, 
tidsuttaget och tillämpningsperioden varierar mellan länderna. I vissa 
fall reduceras enbart arbetstiden med en eller flera dagar per vecka. I 
andra fall kan det handla om hel- eller deltidspermittering under flera 
månader, så kallad deltidsarbetslöshet. 

Korttidsarbete är ett alternativ till att anpassa arbetskraften genom 
rationalisering och uppsägningar. Fördelen med korttidsarbete i förhål-
lande till uppsägningar är att företaget kan anpassa arbetskraftskostna-
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derna relativt snabbt. När konjunkturen vänder behöver företaget inte 
rekrytera ny personal, eftersom anställningskontrakten fortfarande är 
giltiga (Bergström m.fl. 2010). 

Användningen av korttidsarbete som anpassningsåtgärd vid kon-
junkturnedgångar förutsätter emellertid att efterfrågeminskningen är 
relativt kortvarig och att förändringen inte är av strukturell karaktär 
(Larsson m.fl. 2011), det vill säga att arbetsgivaren är i behov av samma 
arbetskraft, både med avseende på kvantitet och kvalitet när efterfrågan 
återkommer. Som omställningsåtgärd har korttidsarbete kritiserats just 
av den anledningen. Kritikerna menar att det kan vara svårt att veta om 
anledningen till företagets ekonomiska svårigheter är strukturell och 
enbart tillfällig (se till exempel Larsson m.fl. 2011). Det innebär i sin tur 
att nödvändiga strukturrationaliseringar enbart skjuts på framtiden. I 
värsta fall kan det innebära att den permitterade arbetskraften ändå sägs 
upp, men i ett senare skede. 

Korttidsarbete förefaller inte heller vara en lämplig lösning när ar-
betsgivaren är i behov av andra kompetenser, vad vi i Sverige ofta kallar 
kompetensväxling. I länder där korttidsarbete använts under finanskri-
sen, till exempel Frankrike, Italien, Tyskland och Österrike, har man för-
sökt kombinera permitteringstiden med kompetensutvecklingsinsatser. 
Men resultaten har ofta varit begränsade (Bergström m.fl. 2010; Mandl 
m.fl. 2010), bland annat eftersom det varit svårt att erbjuda utbildning 
efter de anställdas behov och motivation. Möjligtvis kan permitterings-
tiden kombineras med uppgradering av redan existerande kompetenser. 
Man bör däremot inte förvänta sig att permittering ska leda till någon 
omfattande omvandling av arbetskraftens kompetensbas. 

Korttidsarbete i Sverige
I Sverige var statligt finansierad permittering relativt vanligt förekom-
mande som anpassningsmetod fram till den stora finanskrisen 1992–1993. 
Formellt avvecklades permitteringslönesystemet 1995 (Larsson m.fl. 
2011). Sedan dess har staten inte erbjudit finansiellt stöd för sådana 
åtgärder. Det står däremot arbetsmarknadens parter fritt att komma 
överens om permitteringsåtgärder genom kollektivavtal, men då utan 
statlig finansiering. 

Under finanskrisen 2008–2009 tecknade bland annat IF Metall och 
Teknikarbetsgivarna kollektivavtal om permittering och kompetensut-
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veckling som ett sätt att hantera den omfattande efterfrågenedgången i 
industrin. Avtalet innebar att anställda kunde sägas upp tillfälligt, men 
att deras anställning skulle kvarstå och att deras månatliga ersättning 
skulle vara högre än arbetslöshetsersättningen. Under permitteringen 
skulle den anställde få åtminstone 80 procent av månadslönen. 

Avtalet hyllades från arbetsgivarsidan, men möttes med en intensiv 
debatt, både bland medlemmar och från andra förbund, som var rädda 
att den här typen av avtal skulle överföras till andra sektorer. Andra 
fackföreningar menade att avtalet innebar lönedumpning och att det 
skulle skapa svårigheter i framtida löneförhandlingar.33 Representanter 
från IF Metall framhärdade däremot i uppfattningen att avtalet var ett 
uttryck för det extrema hot som riktades mot förbundets medlemmar, 
där 25 000 redan var arbetslösa och ytterligare 40 000 medlemmar hade 
varslats om uppsägning. Avtalet kallades också krisavtalet för att markera 
det exceptionella och tillfälliga. De menade att det inte handlade om att 
minska de anställdas löner. Syftet med avtalet var att försöka erbjuda 
ett alternativ till uppsägning och minska antalet varsel för IF Metalls 
medlemmar. 

I efterdyningarna av finanskrisen har »krisavtalets« förtjänster och 
konsekvenser analyserats och debatterats. Teknikföretagen menar att 
mer än 10 000 jobb räddades genom avtalet (Teknikföretagen 2009). 
Fackföreningsrepresentanter från Unionen, å andra sidan, menar att 
det är osäkert hur många jobb avtalet faktiskt räddade och att många 
av deras medlemmar var osäkra på om avtalet skulle ha de effekter som 
utlovats (Unionen 2009). 

Någon oberoende granskning av det faktiska utfallet av krisavtalet 
har inte gjorts. Däremot har en partsgemensam arbetsgrupp formulerat 
förslag på hur ett statligt finansierat system för korttidsarbete bör se ut 
(Weihe m.fl. 2012). Arbetsgruppen menar att ett väl utformat system 
för korttidsarbete skulle innebära fördelar för såväl staten som arbets-
tagare och företag. En fördel anses vara att antalet uppsägningar kan 
begränsas. För arbetsgivare är det en fördel att man genom att behålla 
de anställda snabbt kan sätta igång verksamheten igen när efterfrågan 
senare ökar. Man menar också att det är av vikt att ett svenskt system 
för korttidsarbete är konkurrensneutralt i förhållande till motsvarande 

33  http://www.kollega.se/krisavtal-en-trojansk-hast.
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system i konkurrentländer. Annars finns det, enligt arbetsgruppen, risk 
för att bolag eller koncerner med verksamhet i flera europeiska länder 
vid en kris väljer att använda sig av mer förmånliga system för korttids-
arbete i konkurrentländer och skär ner sin verksamhet i Sverige (a.a.). 

De förhandlingar som initierades mellan staten, Svenskt Näringsliv 
och PTK under 2012 behandlade bland annat möjligheten att utvidga 
omställningsorganisationernas verktygslåda för att skapa ett ramverk för 
korttidsarbete där staten var villig att bidra med finansiering. Ett villkor 
för statens involvering var att arbetsmarknadens parter var beredda att 
sänka ingångslönerna i samband med lönerörelsen, som ett sätt att stimu-
lera arbetsgivare att anställa yngre och därmed reducera ungdomsarbets-
lösheten. Parterna var däremot inte villiga att acceptera sådana villkor, 
varför förhandlingarna strandade. Staten, å sin sida, förberedde däremot 
en lagrådsremiss för ett statligt finansierat system för korttidsarbete, 
som kan sättas igång närhelst det är nödvändigt (Finansdepartementet 
2013). Vi kan därför säga att Sverige numera har ett statligt finansierat 
system för korttidsarbete i likhet med andra europeiska länder, men att vi 
i skrivande stund inte har sett det tillämpat i någon större utsträckning. 

Tidigarelagd pensionering
Även om korttidsarbete ansetts vara en viktig del av Tysklands åter-
hämtning under den senaste finanskrisen är offentligt finansierad, 
tidigarelagd pensionering den kanske absolut vanligaste och enklaste 
formen av omställningsåtgärd i Europa. 

Belgien är det land i Europa som använder störst andel av sina offent-
liga medel på tidigarelagd pensionering. Det belgiska systemet fungerar 
på följande sätt: Om de lokala parterna kommer överens om att man 
vill anpassa arbetskraften med hjälp av tidigarelagd pensionering genom 
kollektivavtal, så erbjuder staten ersättning till de berörda personerna 
under vissa villkor. Tidigarelagd pensionering erbjuds till anställda som 
fyllt 58 år med 25 års anställningstid och som varslats om uppsägning. 
Arbetsgivaren är skyldig att ersätta den pensionerade medarbetaren med 
en arbetslös person, men under vissa omständigheter kan undantag göras. 

Det är ett relativt snabbt och enkelt sätt att reducera företagets ar-
betskraftskostnader. I jämförelse med en svensk turordningslista är det 
också relativt okomplicerat, eftersom det är enkelt att räkna ut vem som 
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ska få lämna arbetsplatsen. Det uppfattas dessutom som rättvist med 
tanke på att man har möjlighet att erbjuda de äldsta arbetstagarna kom-
pensation för ett långt arbetsliv. Tidigarelagd pensionering har därför 
varit en populär åtgärd i många länder. Men i flera länder, till exempel 
Frankrike, har man avvecklat tidigarelagd pensionering, bland annat på 
grund av de höga kostnaderna. 

Det är också en anpassningsmetod som riskerar att urholka pen-
sionssystemet. I stället för att, som i Sverige, lägga fokus på att uppsagda 
ska återgå till nytt jobb och bidra med skatteintäkter till staten, tar 
man bort dem från arbetsmarknaden och tidigarelägger deras uttag ur 
pensionssystemet. 

Metoden har också kritiserats för att undanhålla högkvalificerad och 
erfaren arbetskraft från produktivt arbete. I Belgien försvarar parterna 
systemet med att tidigarelagd pensionering anses ge utrymme för yngre 
generationer att etablera sig på arbetsmarknaden och på så sätt minska 
ungdomsarbetslösheten. Det finns däremot de som menar att ett sådant 
resonemang förutsätter att arbetsmarknaden betraktas som ett »noll-

Figur 7.1 Offentliga utgifter på tidigarelagd pensionering i ett urval av europeiska 
länder, miljoner euro.
Källa: Eurostat.
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summespel«, där det alltid finns en given mängd jobb och att det bara 
handlar om att byta ut äldre mot yngre (se till exempel Jousten m.fl. 2010). 

Förtidspension och avtalspension i Sverige
I Sverige fanns det fram till och med 1991 ett liknande system. Systemet 
byggde på att äldre arbetstagare som utförsäkrats från arbetslöshetskassan 
hade möjlighet att av arbetsmarknadsskäl få förtidspension. Detta ledde 
till att fackföreningar och arbetsgivare genom olika överenskommelser 
frångick turordningsreglerna i LAS och sade upp en stor andel av de 
äldre arbetstagarna. Överenskommelserna innebar att de äldre uppsagda 
arbetstagarna gick på a-kasseersättning tills de uppnått en ålder av minst 
60 år då de kunde beviljas förtidspension av arbetsmarknadsskäl ( Jans 
2003). I oktober 1991 togs möjligheten till förtidspension av arbetsmark-
nadsskäl bort, vilket innebär att det inte längre förekommer någon form 
av statligt subventionerad tidigarelagd pensionering. 

Om arbetsgivare är intresserade av att använda tidigarelagd pen-
sionering som ett sätt att reducera antalet anställda måste de finansiera 
det på egen hand genom så kallad avtalspension. I de flesta fall väljer de 
att inte göra det. I de fall där arbetsgivaren erbjuder avtalspension som 
ett frivilligt alternativ brukar det skapa en mängd icke önskade effekter. 
Ofta är sådana erbjudanden förknippade med reducerad inkomst för 
den enskilde, till exempel att man behöver gå ned till 70 till 80 procent 
av sin tidigare lön (Fölster m.fl. 2001). För de flesta löntagare är det inte 
ett särskilt attraktivt alternativ. För de grupper av anställda som har 
högre lön kan det däremot uppfattas som en skänk från ovan. Förutom 
att det kan medföra höga kostnader för arbetsgivaren kan erbjudandet 
om avtalspension innebära att företaget dräneras på höginkomsttagare, 
med i många fall mycket gångbara kunskaper och erfarenheter som 
kan säljas som konsulttjänster, medan de som inte upplever att de har 
råd stannar kvar. Tidigarelagd pensionering är således en åtgärd som är 
förknippad med många problem. 

Omställningsstöd i andra länder
Som tidigare nämnts är det svenska systemet med omställningsorgani-
sationer unikt. Som vi har sett ovan tillämpas i stället ofta andra åtgärder 
och metoder. Det finns också länder i Europa där det inte förekommer 
några som helst åtgärder för omställningsstöd utöver den reguljära ar-
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betsmarknadspolitiken. Typexempel är Bulgarien, Rumänien, Slovenien 
och andra relativt nytillkomna EU-medlemsstater. I dessa länder före-
kommer endast en mycket begränsad arsenal av arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder och program som syftar till att motverka arbetslöshet. Det 
finns inga specifika åtgärder eller program för att stödja eller hantera 
företagens behov av att anpassa arbetskraften i den form som redovisats 
ovan, förutom lönesänkning och allmänna arbetsmarknadsprogram och 
arbetslöshetsunderstöd. 

Det finns däremot länder där man ger stöd till uppsagda och hjälp 
till nytt jobb. Dessa länders system skiljer sig dock åt från Sveriges, 
framför allt i omfattning och inriktning. Omställningsstöd till nytt jobb 
är ofta finansierat och organiserat av staten, framför allt genom arbets-
marknadspolitiska åtgärder eller särskilt stöd till omställningsåtgärder 
i samband med större uppsägningar. Det gäller framför allt de tyska 
och franska systemen men också de åtgärder som införts i Belgien och 
Nederländerna på senare tid (Bergström 2014a). 

I exempelvis Frankrike är arbetsgivaren skyldig enligt lag att vid mer 
omfattande uppsägningar upprätta vad man kallar en social plan. Det 
innebär att man föreskriver vilka åtgärder som de uppsagda ska erbjudas 
för att hjälpa dem att finna ett nytt jobb. Men arbetsgivaren medverkar 
endast i begränsad utsträckning till genomförandet av planen och näs-
tan inte alls till finansieringen av den. I den mån omställningsstöd och 
aktiviteter organiseras, finansieras dessa av den franska motsvarigheten 
till svenska Arbetsförmedlingen (Teissier och Triomphe 2014). 

Liknande system förekommer i Tyskland, men där har arbets-
givaren en mer aktiv roll. I samband med större varsel upprättas en 
särskild juridisk enhet, Transfermaßnemen, som tar över de uppsagda 
medarbetarna via ett visstidskontrakt. Under kontraktets löptid ska de 
uppsagda aktiveras och finna ny anställning. Verksamheten är egentligen 
ett sätt att kringgå den uppsagdas rätt till återanställning. Genom att 
överföra de uppsagda till en särskild juridisk enhet, upphävs kravet på 
arbetsgivaren att återanställa de uppsagda om anställningsbehov skulle 
uppstå igen. Den här typen av omställningsenheter finansieras delvis av 
arbetsgivaren och delvis av arbetsförmedlingen och förekommer endast i 
samband med nedläggning av verksamheter eller uppsägningar i mycket 
stora företag. Utvärderingar av de tyska omställningsverksamheterna 
(Knuth m.fl. 2014) visar att resultaten inte är i närheten av de som rap-

Mellan jobb, INLAGA.indd   110 2015-09-08   09:25:51



111

  7. de svenska Omställningsavtalen i ett internatiOnellt perspektiv

porteras från de svenska omställningsorganisationerna. 
Det bör poängteras att i de fall det förekommer någon form av 

omställningsstöd i andra länder gäller det främst anställda som blir 
uppsagda i större företag. En möjlig orsak till detta är att arbetsrätten i 
de flesta länder, till skillnad från Sverige, inte är universell, det vill säga 
regelverket är enbart giltigt för företag av en viss storlek eller arbets-
givare som säger upp ett visst antal personer under en viss tidsperiod 
(Bergström 2014a). Det innebär att stora delar av arbetskraften inte 
täcks av något regelverk som reglerar hur uppsägningar ska gå till. Det 
innebär också att en stor andel av dem som sägs upp står utan någon 
form av omställningsstöd och har väldigt korta uppsägningsperioder. 
I Sverige fungerar omställningsavtalen som en form av försäkring där 
anställda i nästan alla företag, oavsett storlek, är täckta, vilket innebär att 
kostnaderna för omställningsstöd fördelas mellan arbetsgivarna. I andra 
länder, där arbetsrätten ställer mindre krav på mindre företag, finns därför 
inte samma incitament för arbetsmarknadens parter att komma överens 
i kollektivavtal om hur kostnaderna för omställningsstöd ska fördelas.

Diskussion
I det här kapitlet har det svenska omställningssystemet diskuterats i 
förhållande till motsvarande system i andra europeiska länder. Jämförel-
sen visar att det system som växt fram i Sverige är unikt – motsvarande 
system förekommer inte någon annanstans i Europa. I andra europeiska 
länder tillämpas ofta åtgärder med andra mål och effekter. Till exempel 
är det vanligare att företagen sänker löner i samband med efterfråge-
minskningar och/eller minskar arbetstidsuttag från arbetskraften. På 
så sätt minskas arbetskraftskostnaderna, men arbetsvillkoren för den 
anställde försämras. Omställningsåtgärderna har således helt andra mål. 
Det finns också en risk att tillfälliga ekonomiska svårigheter leder till en 
ond cirkel, där anställda får allt sämre villkor och att konkurrenskraften 
successivt urholkas.

Den kanske viktigaste skillnaden mellan Sverige och andra europe-
iska länder är den svenska statens relativt tillbakadragna roll. I Sverige 
är det arbetsmarknadens parter som driver, utvecklar och finansierar 
omställningsstödet. Det finns visserligen andra länder där statens roll 
är ganska begränsad (till exempel Storbritannien), men där förekommer 
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inte samma förhållningssätt mellan arbetsmarknadens parter. I andra 
europeiska länder har staten en mycket tydligare roll, både som finansiär 
och organisatör av omställningsarbetet.34 Syftet med det här kapitlet 
är inte att ge en fullständig förklaring till dessa skillnader. Jämförelsen 
visar ändå på flera möjliga förklaringar till att det svenska omställnings-
systemet utvecklats i annan riktning än motsvarande system i övriga 
europeiska länder. 

Arbetsrättens betydelse
En viktig förutsättning för uppkomsten av de svenska omställnings-
avtalen är arbetsrättens understöd av partsgemensamma lösningar, vilket 
i sin tur är en följd av Saltsjöbadsavtalets principer och erkännande av att 
Sverige är en liten, öppen, exportberoende ekonomi, med stora företag 
som har behov av att anpassa sig till globala förändringar. Som tidigare 
nämnts spelar den svenska arbetsrättens semi-disposivitet35 och reglerna 
om turordning vid uppsägning en viktig roll. Eftersom tillämpningen 
av lagen om anställningsskydd innebär att arbetsgivare först måste säga 
upp dem som anställts senast har arbetsgivare i många fall ett viktigt 
incitament att teckna avtal med sina respektive arbetstagarorganisatio-
ner angående alternativa sätt att välja ut personer för uppsägning. Om 
parterna inte kommer överens måste arbetsgivaren följa turordnings-
reglerna: sist in först ut. Det är inte ovanligt att sådana förhandlingar 
resulterar i att arbetsgivaren erbjuder förlängda uppsägningstider och 
omställningspaket med jobbsökarkurser, rådgivning, coachning och 
andra aktiviteter som syftar till att underlätta den uppsagdes övergång 
till nytt arbete. 

34  I flera länder är parternas roll när det gäller att utveckla och formulera åtgärder för att 
hantera omställning emellertid på väg att stärkas. I Frankrike sker det till exempel genom att 
staten är beredd att tillskjuta medel för att stödja uppsagda till nytt jobb om parterna tecknar 
kollektivavtal om sådana åtgärder (Teissier och Triomphe 2014). Det är ett sätt för staten att 
skapa incitament för parterna att komma överens om och ta ansvar för konsekvenserna av 
företagens omställningsbehov.
35  Den svenska arbetsmarknaden regleras genom lagar och kollektivavtal. Det finns inga 
regler för exempelvis minimilöner, löner eller annan form av ersättning. Dessa regleras ge-
nom kollektivavtal. Staten tar inget ansvar för att säkerställa att kollektivavtalen gäller. Fack-
föreningarna har ansvar för att varje enskild arbetsgivare tecknar kollektivavtal. I praktiken 
är även kollektivavtalen normerande för arbetsplatser som inte har tecknat kollektivavtal. 
Kollektivavtalen har en särskild status som källa till lagstiftning i den meningen att de kan 
ersätta vissa regler som bindande lagstiftning – sådana regler kallas semi-dispositiva. 
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I andra europeiska länder, förutom Nederländerna, förekommer 
inte sådana turordningsregler (Bergström 2011). Det rättsliga systemet 
erbjuder i många länder inte heller möjlighet för parterna att förhandla 
bort villkor i arbetsrätten. Då finns det inte något incitament att ut-
veckla partsgemensamma åtgärder för att stödja de personer som blir 
uppsagda. Det unika med det svenska omställningssystemet är således 
inte främst att det finns stödåtgärder tillgängliga, utan att det fungerar 
som ett försäkringssystem som omfattar alla anställda som är täckta 
av samma kollektivavtal och att kostnaderna för åtgärderna så att säga 
delas mellan arbetsgivarna i mån av behov. Avsaknaden av incitament 
för arbetsmarknadens parter att komma överens är således en av de 
viktigaste förklaringarna till att system motsvarande det svenska inte 
förekommer i andra europeiska länder. 

Attityd till förändringar
En annan möjlig förklaring till det svenska omställningssystemet är 
den svenska fackföreningsrörelsens pragmatiska attityd till struktur-
omvandling. I stället för att förhandla om förutsättningar för att hjälpa 
de uppsagda att söka ny anställning är de svenska fackföreningarnas 
tyska, franska och spanska motsvarigheters inställning ofta att jobben 
ska räddas till varje pris. Med en sådan utgångspunkt finns det ingen 
möjlighet att utveckla ett system som det svenska. 

Men hur kommer det sig att den svenska fackföreningsrörelsen är 
mer välvilligt inställd till förändringar? Ekonomhistorikern Christer 
Lundh menar att svaren finns i historien. Sedan arbetarrörelsens början 
har det viktigaste målet för svenska fackföreningar varit att uppnå så 
höga löner som möjligt för kollektivet (Lundh 2008). Ett resultat av 
detta är att svenska fackföreningar har varit relativt välvilligt inställda 
till omstrukturering, rationalisering och tekniska förändringar. Medan 
fackföreningsrörelser i andra europeiska länder, till exempel Storbritan-
nien, varit mer eller mindre motståndare till användning av ny teknik 
och nya produktionsmetoder, har den svenska fackföreningsrörelsen 
endast i undantagsfall drivit sådant motstånd. 

Den svenska arbetarrörelsen startade som ett resultat av den indus-
triella revolutionen i slutet av 1800-talet. De tidiga fackföreningarna 
representerade inte någon av de grupper som påverkades av industriali-
seringens genombrott (Lundh 2008). När den andra industriella revolu-
tionens nya teknologi infördes tillsammans med Tayloristiska och For-
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distiska organisatoriska förändringar under mellan- och efterkrigstiden, 
hade socialdemokratin redan vunnit hegemoni över arbetarrörelsen och 
fackföreningsrörelsen kommit att inta en försiktigt positiv inställning 
till ny teknik, rationalisering och ökad produktivitet (Lundh 2008:116). 
Saltsjöbadsandan byggde på tanken att det var produktivitetsökningar 
som möjliggjorde löneökningar. Arbetarna skyddades mot arbetslöshet 
av arbetslöshetsförsäkringen och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Genom 
att acceptera rationalisering, introduktionen av ny teknik och omstruk-
turering kunde således den svenska arbetarrörelsen och fackföreningarna 
behålla och förhandla fram högre lönenivåer och bättre arbetsvillkor. 
Det svenska omställningssystemet kan således ses som en produkt av 
fackföreningsrörelsens attityd till förändringar, som ett sätt att uppnå 
högre löner och bättre arbetsvillkor för kollektivet. 

I andra europeiska länder finns inte motsvarande mekanismer som 
skapar incitament till samverkan och förhandling mellan arbetsmarkna-
dens parter. Det finns däremot anledning att tro att flera länder kommer 
att behöva utveckla omställningssystem som liknar det svenska. För det 
första innebär den minskade användningen av tidigarelagd pensionering 
att fler företag måste börja säga upp personal. När man har tillgång till 
den enkla lösningen att »ta bort« de äldre, behöver parterna inte för-
handla om någon form av turordning. Det är därför troligt att man, i 
avsaknad av pensioneringsverktyget, måste börja säga upp personal och 
liksom i Sverige ställas inför urvalsproblemet, det vill säga frågan om vem 
som ska gå och vem som ska stanna kvar. I det sammanhanget utvecklas 
behov av lösningar för att stödja de uppsagda till ny anställning. Denna 
utveckling har redan börjat i Nederländerna, som var tidigt ute med att 
avveckla tidigarelagd pensionering. Under 2008 infördes turordnings-
regler som liknar de svenska, med den skillnaden att arbetskraften delas 
in i åldersgrupper och den som senast kom in i respektive åldersgrupp 
får lämna (Sprenger 2014). På samma sätt har arbetsrätten i Frankrike 
genomgått en mängd förändringar där man till exempel inrättat nya 
former av anställningskontrakt, som syftar till att stödja rörlighet inom 
eller ut ur företaget (Teissier och Triomphe 2014). 

Globaliseringen innebär också att allt fler länder behöver finna for-
mer för fredliga förändringar. Det faktum att Sverige är ett förhållandevis 
litet och exportberoende land har inneburit att vi behövt utveckla ett 
system för att anpassa vår ekonomi till globala förändringar. Detta blir 
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mer och mer påtagligt även för övriga europeiska länder. I jämförelse 
med det expanderande Kina är till exempel även Frankrike att betrakta 
som en liten öppen ekonomi. Men i Frankrike har man inte på samma 
sätt som i Sverige lyckats utveckla ett system för att hantera förändringar 
utan dramatiska konflikter. 

Det finns således anledning att tro att flera länder har mer att lära 
sig av Sverige än vi av dem. Därmed inte sagt att vi inte kan lära oss av 
andra länder. Vi kan ha en bredare repertoar av omställningsåtgärder. 
Det nuvarande systemet är närmast ensidigt inriktat mot uppsägning 
och hjälp till nytt jobb. Andra åtgärder, som det tyska systemet med 
korttidsarbete, förekommer inte i samma utsträckning i Sverige. An-
vändning av korttidsarbete kan eventuellt vara en lösning på det svenska 
problemet med ungdomsarbetslöshet. Användning av korttidsarbete 
i samband med efterfrågenedgång har inte samma negativa effekter 
på ungdomsarbetslösheten som det svenska omställningssystemet har. 

En ökad användning av tidigarelagd pensionering skulle också kunna 
vara ett alternativ, men det finns inget som säger att det faktiskt bidrar 
till att minska ungdomsarbetslöshet. De negativa konsekvenserna för 
ekonomin i allmänhet som följer tidigarelagd pensionering avskräcker. 
En annan lärdom från andra länder är att det skapar stora problem när 
parterna inte kommer överens och staten måste intervenera i större 
utsträckning. Den i många länder konfliktfyllda relationen mellan ar-
betsmarknadens parter påminner oss också om hur viktigt det är att 
värna om den goda relationen mellan parterna i Sverige.

Mellan jobb, INLAGA.indd   115 2015-09-08   09:25:51



116

Lars Walter

8. Ett svenskt omställningssystem?

Den här boken handlar om de omställningsavtal och omställningsorga-
nisationer som arbetsmarknadens parter skapat för att hantera konse-
kvenserna av uppsägning och omställning på den svenska arbetsmark-
naden. I det avslutande kapitlet diskuteras och jämförs de fem studerade 
organisationernas sätt att arbeta med omställningsstöd. Vilka likheter 
och skillnader finns? Varför ser det olika ut? Vilka konsekvenser får 
det? Dessutom diskuteras omställningsorganisationernas verksamheter 
sammanhållet och i ett bredare sammanhang. Vad betyder det att nästan 
hela den svenska arbetsmarknaden är täckt av omställningsavtal? Hur 
påverkar det möjligheterna att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik? 
Vad innebär det för dem som står utanför omställningsavtalen?

Omställningsavtalens resultat
Omställningsorganisationernas huvudsakliga uppgift är att erbjuda så-
väl ekonomiskt som praktiskt inriktat stöd till uppsagda som täcks av 
respektive omställningsavtal. Det stöd som erbjuds skiljer sig åt mellan 
omställningsorganisationerna, men syftet med åtgärderna är gemensamt. 
Det handlar framför allt om att stödja uppsagda personers omställning 
till ett nytt jobb. 
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Med avseende på resultaten av de olika åtgärderna är omställnings-
organisationerna påfallande lika. Samtliga studerade organisationer re-
dovisar att 75–80 procent av dem som erbjuds omställningsstöd finner 
en lösning inom ramen för avtalstiden eller, i Trygghetsstiftelsens fall, 
innan uppsägningstiden gått ut.36

Vad som avses med lösning varierar något, men alla omställningsor-
ganisationer definierar en lösning som bredare än en ny fast anställning. 
Det kan vara en situation där de uppsagda har gått vidare till en visstids-
anställning, påbörjat längre studier eller startat egen näringsverksamhet. 
Det innebär att vad som betraktas som en ny lösning inte nödvändigtvis 
motsvarar den arbetssituation, vad avser varaktighet och ekonomiska 
villkor, som de uppsagda hade tidigare. TSL visar exempelvis i sin resul-
tatredovisning att omkring hälften av dem som funnit en lösning under 
2013 utgörs av nya tillsvidareanställningar (TSL:s årsredovisning 2013). 
Övriga har övergått till visstidsanställningar med varierande varaktighet 
och sannolikhet att övergå till en tillsvidareanställning. 

Det är svårt att bedöma effekterna av omställningsorganisationernas 
verksamhet. Deras resultatredovisning bygger på uppgifter om de arbets-
sökandes status i samband med att omställningsåtgärderna avslutats. De 
anställningar som redovisas som »fasta« är i praktiken ofta provanställ-
ningar. Det innebär att frågan om anställningens varaktighet egentligen 
inte kan värderas förrän efter 6 månader, då provanställningen i arbets-
rättslig mening övergår till en tillsvidareanställning. För att kunna bilda 
sig en uppfattning om omställningsåtgärdernas långsiktiga utfall krävs en 
uppföljning av de uppsagdas arbetssituation och anställningsvillkor efter 
en längre tidsperiod, kanske upp till två eller tre år efter det att uppsäg-
ningen verkställts. Sådana uppföljningar görs inte på något systematiskt 
sätt i dag. Ett skäl till det är att omställningsorganisationernas uppdrag 
är att hjälpa de uppsagda vidare till nytt jobb eller annan försörjning. När 

36  Det är viktigt notera att uppföljningen av resultaten i allmänhet görs av organisatio-
nerna själva eller av externa aktörer och då på uppdrag av de olika organisationerna. Det 
innebär att de inte finns några standardiserade och »branschgemensamma« mätmetoder 
för att mäta utfall och att hur och vad man mäta därför varierar mellan olika omställnings-
organisationer. Utifrån respektive omställningsorganisations perspektiv behöver bristen på 
enhetliga mätmetoder inte alls var ett problem. Det viktiga är att den egna verksamheten 
kan utvärderas och resultaten kan kommuniceras på ett för ägarna/parterna begripligt och 
trovärdigt sätt. 
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en sådan lösning har uppnåtts slutar i allmänhet deras ansvar. Dessutom 
är det ofta svårt rent praktiskt för omställningsorganisationerna att följa 
personernas utveckling efter det att omställningen avslutats. 

Det är också på andra sätt svårt att fullt ut utvärdera omställnings-
organisationernas insatser. För att vara berättigad till omställningsstöd 
krävs i de allra flesta fall att du blivit uppsagd från en fast anställning.37 
Att som uppsagd redan vara etablerad på arbetsmarknaden innebär san-
nolikt en fördel i förhållande till andra grupper av arbetslösa med en 
marginaliserad position på arbetsmarknaden. Det är därför svårt att 
bedöma i vilken utsträckning som det är omställningsorganisationernas 
insatser som förklarar de goda resultaten, och vilken betydelse de sär-
skilda förutsättningar som karaktäriserar personer med omställningsstöd 
har. För att fullt ut kunna bedöma omställningsstödets effekter skulle 
man också behöva göra systematiska jämförelser med hur det går för 
personer som under samma, eller åtminstone liknande, förutsättningar 
inte får stöd.

Det är således svårt att helt bedöma omställningsstödets resultat i 
varje enskilt fall. Men det finns en utbredd uppfattning, såväl bland om-
ställningsorganisationernas medarbetare som bland partsföreträdare, om 
att omställningsorganisationerna bedriver välfungerande verksamheter 
som uppfyller stiftelsernas syfte, det vill säga att stödja uppsagda till ny 
försörjning. Det faktum att omställningsstödet uppfattas fungera väl, 
har sannolikt också bidragit till att antalet omställningsavtal och om-
ställningsorganisationer efter hand har vuxit till att i det närmaste täcka 
hela den svenska arbetsmarknaden.38 I tabell 8.1 presenteras respektive 
organisation övergripande.

37  Undantagen är Trygghetsstiftelsen och trs, där anställda med visstidsanställningar 
som uppfyller särskilda villkor om varaktighet och omfattning i anställningen också kan 
omfattas av omställningsavtalet.
38  De finns sannolikt fler förklaringar. En ökad rörlighet på arbetsmarknaden, tillsam-
mans med att uppsägningar används i högre grad och inom fler sektorer (exempelvis inom 
de offentliga verksamheterna) för att hantera övertalighet bidrar rimligen till ett ökat behov 
av omställningsstöd.
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Likheter och skillnader
Även om det finns fundamentala likheter mellan de olika omställnings-
avtalen och det i vissa fall är tydligt att de olika aktörerna imiterat var-
andra, kan man vid en övergripande jämförelse ändå konstatera viktiga 
skillnader mellan de olika omställningsorganisationerna. En skillnad är 
att de riktar sig till grupper med olika kompetens, intressen och position 
på arbetsmarknaden. Dessutom har de delvis utvecklats utifrån olika 
institutionella och historiska sammanhang. Skillnaderna mellan olika 
avtal förklaras också av den svenska arbetsmarknadsmodellen i sig. Den 
svenska institutionella ordningen innebär att problem, motsättningar och 
intressekonflikter på arbetsmarknaden normalt hanteras av arbetsmark-
nadens parter och ofta regleras via kollektivavtal och andra former av 
partsgemensamma överenskommelser. Omställningsavtalen kan därför 
ses som lösningar på en viss typ av partsgemensamma problem. Res-
pektive avtals utformning har i hög grad anpassats till berörda parters 

Omställnings
organisation Grundad Antal anslutna Ägare Sektor/bransch 

Trygghetsrådet TRS 1972 Ca 50 000 
anställda 
i 5 740 
organisationer

Arbetsgivaralliansen, 
Svensk Scenkonst, PTK

Kultursektorn och 
ideella sektorn

Trygghetsrådet TRR 1974 Ca 850 000 
anställda i 
32 000 företag

Svenskt Näringsliv och 
PTK

Privat anställda 
tjänstemän

Trygghetsstiftelsen 1990 Ca 250 000 
anställda

Arbetsgivarverket 
och de anställdas 
huvudorganisationer

Statsanställda

Trygghetsfonden TSL 2004 Ca 900 000 
anställda 

Svenskt Näringsliv och 
LO

Privat anställda 
arbetare 

Omställningsfonden 2012 Ca 1 100 000 
anställda 

Sveriges Kommuner 
och Landsting, 
Arbetsgivarförbundet 
Pacta, Kommunal,  
OFR:s förbundsomr.  
och AkademikerAlliansen

Kommun- och 
landstingsanställda 
samt anställda i 
organisationer 
anslutna till Pacta  

Tabell 8.1 Omställningsorganisationerna, fakta.
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behov och förutsättningar. Varje avtal har också sin egen historia och är 
en lösning på vad varje specifik partskonstellation uppfattar som »sitt« 
problem. Exempelvis initierades avtalet inom den statliga sektorn som en 
följd av att arbetsgivarparten uttalade ett starkt intresse för att stimulera 
en ökad rörlighet inom den sektorn. Det gav de fackliga organisationerna 
närmast automatiskt en stark förhandlingsposition. Det avspeglas i det 
färdiga avtalet, som både till omfattning och innehåll kan beskrivas som 
det mest generösa av de svenska omställningsavtalen. Ett annat exempel 
berör TRR och TSL. Både etablering av TRR 1973 och TSL 2004 beskrivs 
som en reaktion på vad parterna uppfattade som Arbetsförmedlingens 
bristande förmåga att hjälpa och stödja medarbetare som blivit uppsagda 
på grund av arbetsbrist. Trots det representerar TRR-systemet och TSL-
systemet två motpoler bland svenska omställningsorganisationer vad 
gäller innehåll och sätt att organisera och utforma omställningsstödet. 
Inom TRR valde man att bygga upp egen kompetens och utveckla en 
intern organisation för att tillhandahålla omställningsstöd till privatan-
ställda tjänstemän. TSL valde i stället ett marknadsorienterat system med 
en minimal organisation och lokalt upphandlade tjänster från externa 
leverantörer. 

Det finns också skillnader i vilken omfattning grupper från olika 
avtalsområden sägs upp och är i behov av omställningsstöd. I tabell 8.2 
redovisas andelen uppsagd i relation till dem som omfattas av respektive 
omställningsavtal under 2014.

Skillnaderna mellan avtalen kan också förklaras på andra sätt. Skill-
nader i avtal mellan exempelvis statsanställda tjänstemän, kulturarbetare 
och privat anställda LO-medlemmar i verkstadsindustrin kan förklaras 
med att de sinsemellan förväntas ha delvis olika syn på både innehållet 
i och värdet av en omställningsförsäkring. Det påverkar i förlängningen 
parternas intresse för att avsätta medel till omställningsåtgärder och stö-
dets utformning. Parternas prioriteringar och relativa förhandlings- och 
styrkeposition spelar således också en viss roll för omställningsavtalens 
slutliga utformning. 

Avtalen har dessutom kommit till stånd under en period av fyrtio år 
och det är rimligt att den aktuella tidsandan och rådande organisations-
ideal också påverkat utformningen. I tabell 8.3 illustreras schematiskt 
innehåll och inriktning i respektive organisations omställningsavtal där 
bland annat skillnader vad avser avtalslängd, omfattning och utformning 
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av den ekonomiska ersättning som finns i avtalen återspeglas. Tabellen 
illustrerar också att omställningsavtalen efter hand kommit att inne-
hålla fler typer av insatser utöver den ekonomiska ersättningen och det 
aktiva stödet till personer som blivit uppsagda. Det kan till exempel 
handla om att tillhandahålla tjänster för att stödja chefer och fackliga 
företrädare i organisationer före och under uppsägningsprocessen eller 
att erbjuda stöd för att på olika sätt förebygga omställning. Inriktning, 
utformning och innehåll i dessa insatser varierar mycket mellan de olika 
omställningsorganisationerna och speglar att avtalen används som ett 
verktyg för att hantera de olika partskonstellationernas skilda intressen 
och behov.

Omställnings
organisation

Avgift 
i % av 
lön Antal anslutna Typ av stöd

Antal 
 omställda 
per år 

Andel av 
 anslutna

Trygghetsrådet TRS 0,2 %
+ 0,1 % 
rabat-
terad  
avgift

Ca 50 000 
anställda i 5 740 
organisationer

Omställningsstöd 
Förebyggande stöd 
Avgångsersättning (AGE)

Ca 500 
personer 

ca 1,25 %

Trygghetsrådet TRR 0,3 % Ca 850 000 
anställda i 
32 000 företag

Omställningsstöd 
Avgångsersättning (AGE)

Ca 15 000 
personer 

ca 1,8 %

Trygghetsstiftelsen 0,3 % Ca 250 000 
anställda

Omställningsstöd 
Avgångsersättning (AGE) 
och Inkomstförstärkning 
(ITT)

Ca 2 500 
personer 

ca 1,0 %

Trygghetsfonden TSL 0,3 % Ca 900 000 
anställda 

Omställningsstöd 
Avgångbidrag (AGB)

Ca 21 000 
personer 

ca 2,3 %

Omställningsfonden 0,1 % *
0,3 %** 

Ca 1 100 000 
anställda 

Omställningsstöd 
Avgångsersättning (AGE)

Ca 1 000 
personer

ca 0,1 %

Totalt   3 140 000 
anställda 

  Ca 40 200 
personer

ca 1,3 %

Tabell 8.2 Andelen uppsagda i relation till dem som omfattas av respektive omställningsavtal under 2014.

* för kommuner och landsting samt kommunalförbund.
** för övriga pactamedlemmar.
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Tabell 8.3 Översikt av omställningsavtalens innehåll och inriktning.

Typ av stödåtgärd
Trygghets
stiftelsen TRR TRS

Omställ
ningsfonden TSL

FÖREBYGGANDE  
ÅTGÄRDER

Stöd till 
organisation

Finns Nej Finns Nej Nej

Stöd till individen Finns Nej Finns Nej Nej

INFÖR  
UPPSÄGNING

Stöd till chefer Rådgivning Rådgivning  
och kompetens-
utveckling

Rådgivning  
och kompetens-
utveckling

Rådgivning Nej

Stöd till fackliga 
representanter

Rådgivning Rådgivning  
och kompetens-
utveckling

Rådgivning  
och kompetens-
utveckling

Rådgivning Nej

Stöd i 
genomförande

Processtöd Processtöd Nej Kan 
förekomma  
i vissa fall

EFTER  
UPPSÄGNING

Ekonomiskt stöd Avgångsersätt-
ning (AGE)  
Inkomstförstärk-
ning (ITT)

Avgångs-
ersättning (AGE)

Avgångs-
ersättning (AGE)

Avgångs-
ersättning 
(AGE)

Avgångs-
bidrag (AGB)

Processtöd Finns Finns Finns Finns Finns

EFTER AVSLUTAD 
ANSTÄLLNING

7 år efter 
entledigande

2 år efter 
uppsägning

2 år efter 
anställningen 
har upphört, 
dvs. efter upp-
sägningens slut

1 år efter 
uppsägning

1 år efter 
uppsägning

EFTER NY 
ANSTÄLLNING

Efterskydd Efterskydd Efterskydd Efterskydd Efterskydd

Trots att omställningsorganisationernas arbetssätt delvis skiljer sig 
åt, delar de ett antal grundläggande strukturella förutsättningar:
1. De är alla kollektivavtalsstiftelser och styrs av en partsgemensam 

styrelse. 
2. De har alla ansvar för att säkerställa att den överenskomna om-

ställningsförsäkringen kommer de berörda medlemmarna till godo. 
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3.  I alla verksamheter, oavsett om detta organiseras via externa aktörer 
eller med utgångspunkt i en intern struktur, finns en relation till en 
fortlöpande omställningspraktik där uppsagda människor kontinu-
erligt får hjälp med att hitta nytt arbete. 

Den fortsatta texten följer dessa tre grundläggande strukturella förut-
sättningar. Vi kommer att analysera och jämföra respektive organisation 
med utgångspunkt från dessa. 

Att omsätta avtalen till fungerande stöd 
De fem omställningsorganisationerna beskriver sitt stöd till uppsagda 
på ett likartat sätt. På ett generellt plan kan organisationernas omställ-
ningsarbete delas in i fem faser: 1) inledande kontakt, 2) inventeringsfas, 
3) orienteringsfas, 4) realiseringsfas och 5) avslutande kontakt som syftar 
till uppföljning och kontroll. Faserna beskrivs schematiskt i tabell 8.4.
Beskrivningen illustrerar viktiga aspekter av omställningsarbetet, bland 
annat genom att peka på behovet av individuellt anpassade lösningar 
och de olika typer av kompetens som krävs för att kunna stödja den 
uppsagde i olika skeden. Men det är också en form av kronologisk pro-

Fas Innehåll 

Första kontakten Syftet är att informera personen om vilket stöd 
som finns och bedöma »var« han eller hon befinner sig just nu.

Inventeringsfasen Syftet är att ge personen stöd att artikulera »vem jag är, 
vad jag kan och vad jag vill«. Fokus ligger på att tillhandahålla 
verktyg och metoder som kan underlätta processen. 

Orienteringsfasen Syftet är att personen ska utveckla sin kompetens och 
förmåga i arbetssökandets hantverk. Det handlar om 
konkreta saker som att formulera ett cv, skriva ett personligt 
brev och/eller träna på intervjusituationer. 

Realiseringsfasen Syftar till att personen aktivt söker arbete. Han eller hon 
kan få stöd i form av jobbcoacher med särskild kännedom 
om den lokala arbetsmarknaden.

Avslutande kontakt Uppföljning, kontroll och avslut.

Tabell 8.4 Omställningsprocessen.
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cessbeskrivning som enkelt går att förpacka och kommunicera internt 
och externt, och som riskerar att dölja komplexiteten och får de olika 
verksamheterna att se mer lika ut än vad de är. 

Ett återkommande tema bland företrädare för omställningsorga-
nisationerna är att ett väl fungerande omställningsstöd förutsätter en 
verksamhet som bedrivs med kontinuitet och långsiktighet, som gör 
det möjligt att arbeta uthålligt baserat på erfarenhet. Om omställnings-
arbetets tidshorisont är för kort anses att möjligheten till individuell 
anpassning reduceras. I det avseendet beskrivs de särskilda institutionella 
villkoren för omställningsorganisationerna som viktiga. Att respektive 
partskonstellation själv både stipulerar målen för verksamheten och 
garanterar finansieringen innebär att verksamheten, trots att avtalen 
återkommande omförhandlas, är förhållandevis stabila över tid.

Även om det finns betydande likheter i omställningsorganisationernas 
sätt att presentera hur de arbetar så finns det viktiga skillnader i hur de 
utformar stödet, vilket får betydelse för dem som omfattas av stödet. 
Personerna som får omställningsstöd har ofta väldigt olika bakgrund, 
förutsättningar och förväntningar när de går in i en omställningsprocess. 
Det är också påtagligt hur möjligheten att anpassa stödet till individuella 
behov betonas när företrädare för de olika organisationerna beskriver 
vad som är avgörande för att deras stöd ska vara effektivt. Möjligheterna 
att individuellt anpassa stöd förutsätter i sin tur att det går att etablera 
en direkt relation mellan en uppsagd person i behov av stöd och en 
representant för berörd omställningsorganisation. 

Omställningsorganisationens företrädare behöver ett visst mått av 
autonomi och handlingsutrymme i sin relation till den uppsagde. De 
behöver också ha tillgång till verktyg och resurser för att kunna möta 
individens specifika behov. Vilka resurser som finns tillgängliga, vilka 
verktyg som används och vilken omfattning som omställningsstödet 
har varierar mellan organisationerna. Det betyder att det finns olika 
stort utrymme för vad man kan erbjuda uppsagda personer. I TSL:s 
fall handlar det om att hjälpa dem vidare till nytt arbete utan att ha 
särskilt stora möjligheter eller resurser att erbjuda något utöver själva 
kärnan i omställningsstödet. De fyra övriga organisationerna har inom 
ramen för sina avtal – om än i en glidande skala – möjligheter att utöver 
denna kärna även erbjuda utbildningsstöd och andra tilläggstjänster. Det 
innebär i sin tur att det kan sägas finnas mer utrymme för att utforma 
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omställningsstödet med större lyhördhet i förhållande till vad människor 
önskar sig och vill ha. 

Omställningsorganisationerna har också utvecklat delvis olika sätt 
att organisera omställningsstödet: 
• Upphandling av externa omställningstjänster: TSL har valt att göra 

frågan om hur omställningsverksamheten bedrivs underordnad. I 
stället har organisationen fokuserat på att utveckla en marknads-
plats där externa leverantörer konkurrerar om att få tillhandahålla 
omställningsstöd. Verksamheten kvalitetssäkras då genom att le-
verantörernas prestationer utvärderas på basis av hur väl de lyckas 
leverera vad som stipuleras i avtalet och hur framgångsrika de är att 
stödja personer vidare till en fungerande lösning. 

• Egenutvecklade metoder och processverktyg: Ett annat sätt att arbeta 
står framför allt TRR för. I TRR:s verksamhet ligger fokus på att 
utveckla och utvärdera egna standardiserade metod- och process-
verktyg för omställningsarbete som de anställda följer – även om 
de stödinsatser som används i varje enskilt fall varierar beroende på 
deltagarnas behov. Det blir därigenom ett sätt för TRR att kvalitets-
säkra sin verksamhet. 

• Självständiga rådgivare: En tredje metod representeras av Trygghets-
stiftelsen, TRS och Omställningsfonden och innebär att organisa-
tionen ger de konsulenter/rådgivare som möter de uppsagda hög 
grad av autonomi och beslutanderätt när det gäller hur omställ-
ningsstödet bör utformas och anpassas till enskilda människor. Här 
ligger kvalitetssäkringen i de enskilda rådgivarnas/konsulenternas 
professionalitet.

Samtidigt blir en så pass renodlad kategorisering missvisande. Alla or-
ganisationer, möjligen TSL undantagen, använder en kombination av 
metoder för att översätta avtalens intentioner till en fungerande om-
ställningsverksamhet. Exempelvis använder Trygghetsstiftelsen både 
egna, standardiserade omställningsprogram och externa marknadsak-
törer i sin verksamhet. Sammantaget får skillnaderna i verksamheternas 
organisation konsekvenser för hur omställningsarbetet bedrivs och i 
förlängningen också för hur stödet utformas för personer som omfat-
tas av försäkringen. Hur de olika omställningsorganisationerna väljer 
att organisera verksamheten påverkar hur balansen mellan reglering 
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och autonomi utformas i de olika verksamheterna. Skillnader mellan 
organisationernas sätt att arbeta påverkar därför vilket inflytande den 
uppsagde ges i omställningssituationen, och vilket utrymme hans eller 
hennes egna preferenser tillåts få på väg i processen mot en lösning och 
ett nytt jobb.

En arbetsmarknad täckt av omställningsavtal?
De svenska omställningsorganisationernas verksamheter har efter hand 
utvecklats till att i det närmaste täcka hela den svenska arbetsmarknaden. 
Omställningsavtalen inkluderar alla typer av företag, de flesta sektorer 
och yrkesgrupper. Det har till sitt sätt att fungera utvecklats till ett mer 
eller mindre heltäckande »system« på den svenska arbetsmarknaden 
som sannolikt får arbetsmarknadspolitiska konsekvenser, men det är en 
utveckling som skett organiskt och över tid utan någon tydlig intention 
att skapa »ett« system. Det är i stället en konsekvens av en serie mer eller 
mindre fristående lösningar på delvis skilda partsproblem som successivt 
utvecklats över en period på mer än 40 år. Det är också verksamheter 
som utifrån respektive partskonstellation förefaller att fungera rimligt 
väl trots de skillnader som finns i villkor och omfattning mellan olika 
grupper och avtalsområden. Det bidrar i sin tur till att förändringar i 
företag och organisationer kan genomföras under relativt fredliga förhål-
landen och utan uppehåll i produktionen. Antalet strejker och konflikter 
på den svenska arbetsmarknaden är jämförelsevis lågt. I andra länder 
förknippas varsel om uppsägning och nedläggning av fabriker i mycket 
högre grad med strejker och social turbulens. 

De specifika historiska sammanhang i vilka de svenska omställnings-
avtalen utvecklats har på flera sätt präglat verksamheternas utformning. 
Bland annat karaktäriseras systemet av en hög grad av autonomi i för-
hållande till det omgivande samhället och andra aktörer. Det utgör ett 
verktyg för parterna att hantera problem som definierats av parterna, 
men är inte underordnat någon arbetsmarknadspolitisk styrning eller 
några särskilda kommersiella villkor och ambitioner.39 Detta innebär 

39  Omställningsavtalen har däremot ofta utvecklats i relation till, och som en reaktion 
på, bredare företeelser i omvärlden. Bristen på förtroende för Arbetsförmedlingens förmåga 
att tillräcklig stödja medlemmarna i samband med uppsägning var exempelvis en viktig 
drivkraft för att etablera omställningsavtal inom den privata sektorn. Ett annat exempel är 
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i sin tur att verksamheterna kan förändras utan statens inblandning 
till parternas önskemål och intentioner. (Staten kan däremot påverka 
villkoren för parternas behov av att lösa sina problem, eller genom att 
påverka vilka problem de har att lösa.) 

Omställningsorganisationernas relativa självständighet bidrar till att 
skapa stabilitet. Även om omställningsavtalen kontinuerligt anpassas till 
ändrade förutsättningar, har omställningsorganisationernas grundläg-
gande inriktning och mål varit stabila över tid. Förändringar av om-
ställningsavtalen har varit förhållandevis små. Stabiliteten är viktig för 
verksamhetens effektivitet. När ett företag säger upp personal kan de 
uppsagda få tillgång till omställningsstöd utan särskilda förberedelser. I 
det avseendet skiljer sig det svenska systemet med omställningsorgani-
sationer och omställningsavtal från många andra länder, där omställning 
mer betraktas som en extraordinär händelse och där insatser och stöd 
ofta inrättas som en reaktion på specifika händelser och situationer. Detta 
innebär att det kan vara svårt att dra nytta av kunskaper och erfarenheter 
från tidigare omställningssituationer, och insatserna riskerar dessutom 
att komma på plats för sent för att vara effektiva och relevanta. 

Jämförelsen visar också att det svenska omställningssystemet – med 
partsgemensamma överenskommelser som reglerar hur omställning ska 
hanteras – uppvisar andra fördelar i förhållande till omvärlden. 

Omställningsavtal och den offentliga arbetsförmedlingen
Omställningsorganisationerna fungerar som ett komplement till den 
offentliga Arbetsförmedlingen och andra arbetsmarknadsintermedi-
ärer. Även om syfte, målgrupp och organisering på avgörande punkter 
skiljer sig från Arbetsförmedlingens sätt att arbeta så är inriktningen på 
det praktiska arbetet – att stödja människor till arbete och ny försörj-
ning – förhållandevis likartat. Det får en rad konsekvenser, bland annat 
återkommer diskussioner och problem med att definiera gränserna för 
Arbetsförmedlingens offentliga uppdrag och omställningsorganisatio-
nernas partsuppdrag. Exempelvis uttrycker partsföreträdare ibland kritik 
mot att omställningsavtalen har en tendens att ersätta Arbetsförmed-
lingens tjänster, snarare än att komplettera dem. 

tsl, vars omställningsmodell förutsätter att det finns en kritisk massa av privata arbetsmark-
nadsintermediärer som kan leverera omställningstjänster i konkurrens.
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Från arbetsgivarens perspektiv bygger omställningssystemets legiti-
mitet i stor utsträckning på att omställningsorganisationerna genererar 
en konkurrensfördel för dem som omfattas av avtalen – om personer 
som sägs upp får ett bra stöd för att komma vidare till nytt jobb eller 
ny försörjning så blir det också enklare att genomföra uppsägningar. 
Omställningsorganisationerna kan därigenom sägas konkurrera med 
Arbetsförmedlingen, i den meningen att de i praktiken behöver fungera 
bättre än Arbetsförmedlingen och andra arbetsmarknadsintermediärer 
för att uppfattas som trovärdiga. De är funktionellt »framgångsrika« 
endast i relation till någon annan form av stöd (eller avsaknaden av stöd). 
Från arbetstagarnas (fackets) perspektiv bygger omställningsstödets 
trovärdighet på att det utgör ett reellt skydd mot framtida arbetslöshet 
ifall man blir uppsagd. Det förutsätter i sin tur också att omställnings-
organisationerna upplevs som framgångsrika i sin verksamhet.  

Risk för tudelad arbetsmarknad
De personer som omfattas av omställningsavtal har det gemensamt att 
de i någon mån är (eller har varit) etablerade på arbetsmarknaden. De 
kommer från en fast anställning eller någon annan mer varaktig an-
ställningsform eftersom det är en förutsättning för att få stöd. Tidigare 
arbetslivserfarenhet innebär i allmänhet en fördel när man söker nya 
jobb. Det innebär också en skillnad i förhållande till många av de arbets-
sökande som får stöd inom ramen för Arbetsförmedlingen. Dessa har 
inte självklart tidigare erfarenheter av arbete. De kan också ha andra för-
utsättningar som försvårar möjligheterna att etablera sig på den svenska 
arbetsmarknaden, exempelvis funktionsnedsättning eller otillräckliga 
språkkunskaper. De svenska omställningsavtalen utgör alltså ett system 
förbehållet en specifik grupp av arbetssökande på den svenska arbets-
marknaden, som i jämförelse med andra arbetslösa förväntas ha större 
möjligheter att få ett nytt arbete. Omställningssystemets förmåga att 
framgångsrikt stödja uppsagda vidare till ny försörjning riskerar därför 
att göra det svårare för andra, mer utsatta grupper som inte är en del av 
systemet, att etablera sig på arbetsmarknaden. 

För att uppfattas som legitimt av parterna måste omställningssystemet 
uppfattas som framgångsrikt, det vill säga få ut en stor andel av de upp-
sagda i arbete. Det sker bland annat genom att omställningsinsatserna 
genererar »konkurrensfördelar« för personer som omfattas av en om-
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ställningsförsäkring i förhållande till andra på arbetsmarknaden. Det 
riskerar i förlängningen att leda till att arbetssökande som inte omfattas 
av omställningsavtalen hamnar längre ifrån arbetsmarknaden. Sådana 
undanträngningseffekter kan därför delvis utgöra en förutsättning för att 
omställningsavtalen ska fungera på ett sätt som uppfattas som legitimt 
och funktionellt av sina uppdragsgivare. Det riskerar i förlängningen 
att leda till en konflikt mellan å ena sidan statens arbetsmarknadspoli-
tiska ambitioner och målsättningar och å andra sidan partsgemensamma 
intressen. 

Vikten av att hantera denna typ av intressekonflikter har accentu-
erats i takt med att ett växande antal omställningsavtal fått allt större 
betydelse på arbetsmarknaden, och i förlängningen, möjligheterna att 
bedriva arbetsmarknadspolitik. Mer långsiktigt finns annars risk för att 
staten väljer att tydligare reglera omställningsorganisationernas verksam-
het, exempelvis genom att ompröva kollektivavtalsstiftelsernas särskilda 
skatterättsliga status, som legitimeras just genom att deras verksamhet 
anses vara av särskild samhällsnyttig natur. 

Lika villkor?
Utöver omställningsstöd innehåller flera av omställningsavtalen kom-
ponenter som innebär att personer, i händelse av uppsägning, har rätt 
till olika typer av ekonomiskt stöd. Ett exempel på ett sådant stöd är 
de kompletterande inkomstförsäkringar som kompenserar för det in-
komstbortfall som är en följd av uppsägningen. I allmänhet innebär 
dessa försäkringar att man som uppsagd, oavsett tidigare lönenivå, kan 
få ersättning upp till 80 procent av a-kasseersättningen (efter 100 da-
gar, i analogi med a-kassans regler, sänks ersättningen till 70 procent av 
lönen). I praktiken innebär det att taket i a-kassan inte får någon effekt 
för dem som omfattas av försäkringen. I några av omställningsavtalen 
finns också andra former av ekonomiskt stöd; exempelvis kan vissa om-
ställningsorganisationer erbjuda försörjningsstöd under en period om 
man startar eget. Det finns även exempel på stöd som innebär att man 
under en viss tid kan få ersättning som kompenserar för en inkomstför-
lust som beror på att den uppsagde tagit ett nytt jobb med lägre lön än 
tidigare. Exemplen ovan illustrerar hur omställningsavtalen kompletterar 
det offentliga trygghetssystemet och därigenom stärker de uppsagdas 
position när de blir arbetslösa. 
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Men avtalen ser olika ut för olika avtalsområden. Vissa avtal, exem-
pelvis hos Trygghetsstiftelsen, innehåller förhållandevis långtgående 
ekonomiska åtaganden gentemot de uppsagda och skiljer sig därigenom 
från andra avtal, exempelvis TSL:s som ger ett mycket mer begränsat 
ekonomiskt stöd. Ur ett systemperspektiv producerar omställningsav-
talen därigenom ett mer fragmenterat och segregerat trygghetssystem 
för arbetssökande i Sverige. 

Att kollektivavtal innehåller villkor och förutsättningar som skiljer 
sig åt mellan olika avtalsområden och grupper på arbetsmarknaden är 
inget nytt; det är snarare en del av kollektivavtalens poänger och styrkor. 
Men att sådana avtal till del ersätter vissa tjänster som tidigare finansiera-
des med offentliga medel och på ett likvärdigt sätt för alla arbetssökande 
är en delvis ny företeelse.40 Kan det framväxande omställningssystemet 
stå som modell för en framtida utveckling där mer och mer av det of-
fentliga trygghetssystemet kompletteras eller till och med ersätts av 
olika typer av partsgemensamma kollektivavtal? Vad skulle det få för 
konsekvenser? Går vi mot en utveckling där allt fler delar av det offent-
liga trygghetssystemet ersätts av partsgemensamma överenskommelser? 

Omställning som en del av vardagen?
Utvecklingen mot att allt fler personer omfattas av en omställnings-
försäkring kan också ses i ljuset av bredare strukturella förändringar på 
den svenska arbetsmarknaden. Antalet personer som varslas och sägs 
upp har ökat kontinuerligt under de senaste 25 åren. Dessutom sker 
uppsägningar i allt högre grad också inom stat, landsting och kommun, 
sektorer som historiskt genomfört uppsägningar i mycket begränsad 
utsträckning. På en arbetsmarknad där allt fler personer och grupper 
riskerar att sägas upp någon gång under sitt arbetslivs, finns rimligen 
också ett ökat behov av stöd. 

Ett annat exempel på att omställningsavtalen speglar förändringar 
på arbetsmarknaden är den ökade andelen av personer med tillfälliga 
anställningar som i allt större utsträckning kommit att omfattas av om-
ställningsavtalen. I en situation där omställningsavtalen svarar mot ett 
ökat behov och omfattar allt fler grupper på arbetsmarknaden kommer 

40  Ett sånt exempel var när nivåer och tak i kassan sänktes, en förändring som helt eller 
delvis kompenserades via inkomstförsäkring i omställningsavtal för vissa grupper, men inte 
för alla. 
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sannolikt betydelsen och värdet av ett fungerande omställningssystem att 
växa och dess legitimitet att stärkas. Vilka långsiktiga konsekvenser en 
sådan utveckling får för grupper som står utanför systemet är mer osäkert. 

Det finns också en risk att de svenska omställningsavtalen ensidigt 
stärker incitamenten för organisationer att alltid lösa sina anpassnings-
problem genom uppsägning i stället för att söka andra sätt att hantera 
anpassningsproblem. Lönesänkningar, statligt finansierade permitte-
ringar, arbetstidsförkortningar och tidigarelagd pensionering är inte 
tillgängliga som alternativ för arbetsgivare på samma sätt som i andra 
länder. Frånvaron av sådana åtgärder kan leda till att svenska företag av-
vecklar anställda och deras kompetens för tidigt och för snabbt, medan 
företag i andra länder är bättre förberedda när efterfrågan återvänder. 
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Omställningsavtal och stöd till u
ppsagda i Sverige 

de svenska oMställningsavtalens  

& oMställnings organisationernas  

tillkoMst, utveckling & verksaMhet

de flesta a rbetstaga r e  i Sverige omfattas av något av  

de omställningsavtal som finns på den svenska arbetsmarknaden. 

Omställningsavtal är en form av kollektivavtal mellan arbets

marknadens parter som innebär att anställda som blir uppsagda får 

stöd när de ska finna en ny anställning eller annan sysselsättning. 

De fungerar som ett komplement till social och arbetslöshetsför

säkringarna och den offentliga arbetsmarknadspolitiken. 

Här beskrivs och analyseras omställningsavtalen, de verksam

heter som de reglerar och den roll de spelar på den svenska arbets

marknaden. Fokus ligger på fallstudier av de fem största omställ

ningsorganisationerna: Trygghetsrådet trs, Trygghets rådet trr, 

Trygghetsstiftelsen, Trygghetsfonden tsl och Omställningsfonden. 

Över 3 miljoner anställda omfattas av dessa organisationers avtal 

och drygt 40 000 personer får stöd av dem årligen. 

I boken diskuteras också motsvarande system i andra europe

iska länder. Vid internationell jämförelse framstår det svenska 

 upp lägget som unikt – inte i något annat land förekommer liknande 

kollektivavtalsstiftelser för omställning. Däremot finns en utveck

ling där allt fler länder utformar system som liknar det svenska.
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