
 

 PROMEMORIA 
24 okt 2001   

Gunnar Wetterberg  2001-10-24 

  

 

 

OMSTÄLLNINGSKONTON – VÄGEN VIDARE 
 

Arbetsmarknadens förändringar 

I den allmänna debatten kopplas arbetsmarknadens förändringar ofta till den nya tekniken. Om 

nya tekniker introduceras eller om nya varor och tjänster börjar produceras, då förändras 

arbetsmarknaden – men annars är det lugnt. 

Så ser det inte ut. Under de ganska stabila nettosiffrorna för olika branschers utveckling sker 

det stora förändringar. Inom det privata näringslivet omsätts 25-30 procent av alla 

arbetstillfällen varje år. Några arbetsplatser läggs ned eller minskar sin personal, andra 

nygrundas eller anställer fler. Även inom den offentliga sektorn sker stora förändringar. 

Danmark och Sverige är förhållandevis lika varandra. De senaste årtiondena har Danmark gått 

före Sverige in i krisen, men också hittat tillbaka några år tidigare. I sin senaste 

Finansredogörelse – en mer analytisk rapport än den svenska regeringens Finansplan – 

redovisar det danska Finansministeriet ett annat slags arbetslöshetssiffror än dem vi är vana 

vid. Hur många sammanlagt berörs varje år av arbetslöshet? Hur stor är risken för olika 

grupper att bli arbetslösa? 

Sådana siffror är starkt beroende av konjunkturläget. Liksom i Sverige börjar konjunkturen 

mattas av i Danmark, men fortfarande är arbetsmarknadsläget förhållandevis gott. Enligt det 

traditionella sättet att redovisa arbetslösheten låg denna i februari i år på 5,3 procent. I själva 

verket var det emellertid ungefär fyra gånger så många som någon gång under hela året var 

arbetslösa. Å andra sidan kom de flesta snabbt tillbaka i sysselsättning igen – ungefär tre 

fjärdedelar av alla arbetslöshetsperioder var kortare än tre månader. 
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Danskarna har också räknat ut en ”arbetslöshetsrisk” – sannolikheten att den som har arbete 

vid en viss tidpunkt skulle stå utan arbete nästa vecka. Under krisåret 1994 uppgick denna risk 

till 0,74 procent – fyra år senare, när ekonomin 1998 hade börjat repa sig, låg risken på 0,55 

procent. Risken att 1998 bli drabbad nästa vecka kunde då räknas om till en risk att bli drabbad 

någon gång under det kommande året på 26 procent. Risken för arbetslöshet var emellertid 40-

60 procent lägre för dem som hade olika former av vidareutbildning jämfört med lågutbildade 

arbetare. 

Det är rimligt att räkna med liknande siffror för Sveriges del. 1990-talets kris visade med stor 

tydlighet, att långt större grupper än tidigare riskerade att bli arbetslösa. Hela företag lades ned, 

neddragningarna var större än i tidigare lågkonjunkturer, och då drabbades unga och gamla, 

lågutbildade och akademiker utan urskillning. Arbetslösheten slog mot konsumtionen och mot 

de offentliga finanserna – statens kaka var inte längre lika säker som tidigare, fastän den 

snarast blev knappare. Men det visade sig också att de som hade bättre utbildning snabbare 

kom tillbaka till arbetsmarknaden. Mitt under de värsta krisåren fick åtskilliga välutbildade 

uppsagda nytt jobb innan varseltiden hade gått ut. 

I dag beräknas en anställning vara sju-åtta år i genomsnitt. Utslagningen av arbeten innebär att 

de flesta måste räkna med att byta arbetsgivare minst tre-fyra gånger under sitt yrkesliv, om 

inte fler. Det blir också vanligare att människor under någon tid driver egna företag, med ännu 

större krav på att visa uppdragsgivaren sitt värde för att få tillräckligt med beställningar. 

 

Tryggheten i anställningen 

Innebörden är att tryggheten i anställningen minskat för flertalet arbetstagare. Det är en 

utveckling som inte hejdas av trygghetsreglerna på arbetsmarknaden. Dessa skyddar 

arbetstagarna mot uppsägning utan saklig grund och de reglerar i vilken ordning 

uppsägningarna ska ske, men detta är numera regler med stora glipor. Trygghetslagarna kan 

inte hindra utslagning och avveckling av jobb – när företaget läggs ned hjälper inte 

uppsägningsskyddet.  

Diskussionerna om utslagning och utbrändhet har fäst uppmärksamheten på en annan aspekt. 

Turordningsreglerna uppmuntrar människor att bita sig fast så länge som möjligt i det jobb de 

har – men ur många andra synvinklar vore det kanske klokast att byta i tid. Det 
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beteendemönster som trygghetslagarna förstärker kan många gånger stå i strid med vad som 

vore bäst för arbetstagaren själv och hans eller hennes hälsa. 

Invändningarna mot dagens turordningsregler har fått både arbetsgivare och en del 

arbetsmarknadsekonomer att förorda en uppmjukning eller till och med ett slopande av det 

nuvarande skyddet. Alldeles bortsett från det starka fackliga och politiska motståndet mot en 

sådan förändring är det frågan om ett slopande av anställningsskyddet vore 

samhällsekonomiskt klokt. Innebörden i dagens regler är att det ligger i arbetsgivarens eget 

intresse att hjälpa den anställde att fungera och hitta nya arbetsuppgifter, om de gamla 

rationaliseras bort. Utan trygghetslagar skulle arbetsgivaren inte ha lika starka skäl att ta 

sådana hänsyn. Då skulle risken för utslagning från arbetsmarknaden öka. 

Därför är avskaffandet ingen lösning på de problem som ligger i trygghetslagarnas nuvarande 

konstruktion. 

  

Arbetsmarknadspolitiken 

Det är arbetslösheten som utlöser den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Först när människor 

blivit arbetslösa kan de komma åt de aktiva åtgärderna. 

Problemet är att det då kan vara för sent. I synnerhet när det gäller stagnerande branscher och 

yrkesområden kan orosmolnen ofta skönjas åratal i förväg, men sedan dröjer det länge innan 

krisen blir akut. Under 1980-talet gjorde företag och förvaltningar stora investeringar i 

datorisering av administrativa och andra rutiner, men det var först under 1990-talets kris som 

detta i stor skala slog igenom i form av uppsägning av den personal som hållit i de manuella 

rutinerna.  

Ur individens synvinkel kan den kloka vägen genom yrkeslivet vara att byta arbete vart femte-

sjätte år, både för att hålla arbetslusten vid liv och för att söka sig bort från farliga och 

slitsamma yrken innan man blivit utsliten. Genom att byta arbete får man nya intryck, 

erfarenheter och kunskaper, vilket gör det lättare att klara nya uppgifter. Den som med jämna 

mellanrum byter arbete av egen kraft har antagligen också lättare att finna en ny anställning, 

om en nedläggning eller neddragning skulle tvinga honom eller henne att söka nytt jobb.  

Det är en strategi som många människor klarar av att tillämpa alldeles på egen hand. Men 

ibland finns det hinder som gör den svår att genomföra. Ett av de hindren är att ens kunskaper 
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inte räcker till för det område man skulle vilja söka sig till – åtminstone inte de kunskaper man 

har dokumenterade.  

Det kan man få hjälp med – om man väl blir arbetslös. Om man inte är arbetslös, så är det mer 

besvärligt. Det finns en del stödsystem för dem som lämnade skolan tidigt, och det är bra, men 

det är inte bara de lågutbildade som behöver omskola, förnya eller bredda sig för att kunna 

byta bana – det behovet är minst lika påtagligt bland de mer välutbildade. För dem finns idag 

inte mycket annat än studiemedelssystemet, och det är ofta ekonomiskt otillräckligt för den 

som dragit på sig familjebildningens fasta utgifter. Med fler utbildningsanordnare har det 

också blivit vanligare att attraktiva utbildningar är avgiftsbelagda, ibland med 

kostnadstäckning fullt ut. 

För två år undersökte SACO hur människor ser på sitt behov av utbildning. Genom Sifo fick 

1106 svenskar frågan om de skulle ha nytta av mer utbildning eller klarar sig med den de har. 

50 procent av de svarande trodde sig behöva mer. I åldersgruppen 30-49 år var det 60 procent 

som efterlyste mer utbildning och bland 50-64-åringarna 31 procent. 

I denna insikt ligger en stor potential för arbetsmarknaden och hela ekonomin. Om människor i 

tid kan skaffa sig den utbildning som de tror sig behöva, så minskar risken för arbetslöshet, 

samtidigt som de nya kunskaperna gör att de blir mer produktiva och kan bidra till hela 

ekonomins utveckling. Det skulle minska trycket på arbetsmarknadspolitikens utgifter, 

samtidigt som det skulle medverka till att bredda och förstärka skattebasen. Att det dessutom 

kan berika den enskildes liv är ingen oväsentlig bieffekt. 

Det är en svaghet att dagens offentliga system knappast bejakar människors vilja att omsätta 

denna insikt i verkligheten. Det första trevande försöket att göra något annat är förslaget om 

individuellt kompetenssparande (IKS), men det har än så länge inte omsatts i praktiken. I 

budgetpropositionen 2002 är regeringen märkligt oprecis, med tanke på att ett förslag till 

system ligger utrett: ”Som en del av den gröna skatteväxlingen har resurser avsatts för 

kompetensutveckling i arbetslivet. Regeringen kommer under våren 2002 att presentera ett 

förslag med ikraftträdande den 1 juli 2002.” Med denna formulering har man inte ens tagit 

ställning till om det ska bli frågan om det slags individuella utbildningssparande som SACO 

verkat för. Även om det skulle bli av så sätter frivilligheten antagligen gränser för hur snabbt 

det skulle kunna bli en anpassningsfaktor av större betydelse.  
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I brist på mekanismer som förebygger arbetslöshet landar anpassningskraven med all kraft i 

lågkonjunkturerna och i de arbetsmarknadspolitiska strukturerna. Därmed blir svackorna 

antagligen djupare än de skulle ha blivit, om systemen i högre grad hade utformats efter 

principen hjälp till självhjälp – i tid. 

 

Omställningskonton 

Mot denna bakgrund vill SACO inleda en diskussion om omställningskonton. Syftet med 

omställningskontona skulle vara att ge varje löntagare möjlighet att bredda eller fördjupa sig, 

genom studier eller praktik eller andra insatser av liknande slag. 

Det finns flera vägar att gå. I princip kan var och en ordna sitt omställningskonto på egen hand, 

genom att spara själv. Argumentet för att göra någonting därutöver skulle vara att ett 

omställningskonto tillför individen, arbetsgivaren och/eller samhället någonting, som inte är 

självklart ur den enskildes perspektiv, men som skulle göra det motiverat för arbetsgivaren 

och/eller staten att gå in med någon form av stimulans. De förväntade effekterna på 

produktiviteten och på minskad arbetslöshet kan vara sådana skäl. Om staten skulle gå in är det 

en utbyggnad av det generella välfärdssystemet som ligger nära till hands. Om arbetsgivarna 

engagerar sig skulle det antagligen bli frågan om ett system som regleras i kollektivavtal 

mellan parterna. 

Vare sig det blir frågan om ett statligt system eller lösningar mellan parterna skulle grunden för 

omställningskontona vara en avgift på lönesumman. Med en sådan utformning skulle den 

omfatta alla anställda, oavsett anställningsformer och anställningstid. Med en sådan 

konstruktion skulle man motverka tendensen att tillfälligt anställda med låga löner också blir 

eftersatta när det gäller kompetensutveckling. Den som har någon form av anställning och lön 

skulle också omfattas av systemet med individuella omställningskonton. 

Frågan är hur kontona skulle konstrueras. Den enklaste konstruktionen vore att utforma dem 

som ett individanknutet sparande. Det skulle vara möjligt vare sig kontot blir en 

socialförsäkring eller ett system som regleras i kollektivavtal. En viss procentsats i förhållande 

till individens lön sätts varje månad eller varje år in på ett konto, som individen själv får 

disponera. 

Om kontona blir en del av ett statligt system skulle avgiftsuttaget bli detsamma oavsett var 

individen arbetar. Avgiften till kontot skulle bli en del av de sociala avgifter som tas ut som 
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arbetsgivar- eller egenavgifter. Effekterna av kontot bör i sinom tid leda till att andra utgifter 

som finansieras på detta sätt kan minskas. Det gäller i synnerhet arbetsmarknadsåtgärderna. 

Besparingar inom andra delar av socialförsäkringarna skulle då kunna bidra till att förstärka 

satsningen på omställningskonton. 

Om det blir frågan om ett system som byggs upp genom kollektivavtal kommer avsättningarna 

att påverka löneutrymmet. Parterna måste då göra en bedömning av vad som är en rimlig nivå. 

Eftersom sådana avsättningar skulle få effekter som är gynnsamma för hela samhällsekonomin 

borde staten kunna förmånsbehandla sådana avsättningar, t.ex. genom en reduktion av 

arbetsgivaravgifterna. 

Avsättningarna skulle kunna vara reella (och placeringsbara), eller fiktiva, dvs. de skulle 

bokföras på vars och ens konto i takt med att avgifterna betalas in, men inga pengar skulle 

samlas på kontot, utan medlen skulle betalas ut medlen först när individen ville ta dem i 

anspråk. I synnerhet om systemet bygger på kollektivavtal och inbetalningar från arbetsgivaren 

kan det av trygghetsskäl vara en fördel om pengarna fonderas. 

Om varje individ bara kan använda de pengar som satts in på hennes konto skulle 

kontrollkraven bli begränsade. Eftersom det i praktiken skulle handla om pengar som sparats 

för hennes räkning och i förhållande till hennes lön borde användningen av pengarna kunna få 

vara användarens ensak, så länge man på ett enkelt sätt kan visa att de går till utbildning, 

praktik eller motsvarande. 

Med en sådan konstruktion skulle det antagligen ta 15-20 år innan sparandet hade nått en sådan 

omfattning att uttagen ur systemet skulle bli lika stora som insättningarna. Det skulle kunna ta 

ett par konjunkturcykler innan omställningskontonas användning fick en sådan omfattning att 

de skulle få en påtaglig påverkan på arbetsmarknadens funktionssätt och behovet av 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

En annan ytterlighet vore att skilja avgiften från den förmån som den skulle berättiga till. 

Oavsett hur mycket pengar som betalts in för den enskilde individen skulle han eller hon ha 

rätt till omställningsbidrag om vissa villkor uppfylldes. Sådana villkor skulle kunna handla om 

ett visst antal års kvalificeringstid. För uttag skulle staten också kunna ställa krav på att det var 

frågan om i någon form godkänd utbildning eller praktik. Ersättningen skulle kunna 

konstrueras som i andra socialförsäkringar, som en viss andel av den ordinarie lönen.   
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Däremellan går det emellertid att konstruera blandformer. En möjlighet skulle kunna vara att 

koppla krediter till kontona. Eftersom alla löner skulle belastas med en avgift så borde det inte 

vara så svårt att låta individerna få ta ut en större summa än vad de hunnit spara vid uttaget. 

Avgiften på deras framtida löneinkomster skulle så småningom återställa balansen på kontot. 

Staten kan också knyta bidragssystem till uttagen, t.ex. genom att låta människor kombinera de 

nuvarande studiestöden för vuxna med uttag ur omställningskontot. 

Oavsett den tekniska utformningen vore grundtanken en och densamma. Omställningskontona 

ska ge alla löntagare möjlighet att på rimliga ekonomiska villkor skaffa sig den utbildning eller 

praktik som de anser sig behöva för ett långt och givande arbetsliv. Det borde minska 

belastningen på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna samtidigt som de skulle underlätta 

rörligheten och därmed komplettera/balansera den tröghet som ligger i turordningsreglernas 

konstruktion. 

 

Avtalen och omställningskontona 

Inom en del avtalsområden finns det redan överenskommelser om olika former av 

omställningsinsatser. De flesta av dessa är i dagens läge knutna till arbetslöshet eller 

uppsägning. De grupper som kommit överens om sådana åtgärder har då avstått från 

löneutrymme för att möjliggöra sådana insatser. Om omställningskontona införs måste det ske 

utöver dessa avtalsreglerade insatser.  

Däremot bör det ligga i de avtalsslutande parternas intresse att hitta mekanismer som 

underlättar samspelet mellan dagens trygghetsåtgärder och det som skulle kunna ligga i ett 

omställningssystem. Det borde också vara möjligt att komplettera kontona med avtalsreglerade 

insatser.  

Om ett system med omställningskonton etablerades skulle det kunna erbjuda nya lösningar på 

olika arbetsmarknadsproblem. För närvarande pågår det en diskussion om tillfälliga 

anställningsformer, där ett av problemen är de korttidsanställdas tillgång till personal- och 

vidareutbildning. Om det fanns omställningskonton, så skulle villkoret för en tidsbegränsad 

anställning kunna vara att arbetsgivaren gjorde en extra avsättning till kontot för den tillfälligt 

anställda personalen. Förstärkningen skulle då tjäna som en kompensation för att de inte på 

samma sätt som den fasta personalen får del i den reguljära verksamhetsutvecklingen och 
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personalutbildningen, samtidigt som den underlättar för den enskilde som efter avslutad 

anställning på nytt måste söka jobb. 

   


