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Uppläggning

• Svenskt anställningsskydd i ett internationellt perspektiv

• Allmänt om forskningen på området

• Företagarnas rapport

• Möjliga kompromisser om arbetsrätten



Reglering av tillsvidareanställningar



Reglering av visstidsanställningar



Conventional wisdom om striktare anställ-
ningsskydd
• Ingen eller liten effekt på sysselsättning och arbetslöshet

- både uppsägningar och nyanställningar minskar
• Positivt för äldre arbetskraft, negativt för nyinträdande och 

långtidsarbetslösa
• Strikt anställningsskydd för tillsvidareanställda och liberala regler för 

visstidsanställningar kan bidra till högre löneökningar
- visstidsanställda outsiders utgör en buffert för tillsvidareanställda
insiders 

• Just turordningsregler kan göra det lättare för dem som avskedats i en 
konjunkturnedgång att få jobb igen
- inte negativ utsortering av personer med låg produktivitet



Sysselsättningseffekter av tvåundantaget

• Både fler nyanställningar och fler separationer (von Below och 
Skogman Thoursie 2010)

• Fler arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadsutbildning anställs –
men inte fler från subventionerad sysselsättning och 
långtidsarbetslösa (Bjuggren och Skedinger (2018)



Produktivitetseffekter av tvåundantaget

• Lägre sjukfrånvaro (Olsson 2009, 2017)

• 2-3 procents högre produktivitet (Bjuggren 2018)



Olika delar av LAS

• Uppsägning på grund av personliga skäl

• Uppsägning på grund av arbetsbrist – turordningsregler

• Företrädesrätt till återanställning



Mer information om enkäten

• Urval

• Svarsfrekvens

• Representativitet

• Statistiskt säkerställda skillnader?



Intressanta resultat

• Reglerna om uppsägning av personliga skäl ses som mer betungande 
än turordningsreglerna

• Mest problematiska aspekter på reglerna för uppsägning av
personliga skäl

- tidsåtgång

- oro för övriga medarbetare

- kostnader

- höga beviskrav



Turordningsreglerna

• Gör det svårt att behålla rätt kompetens

• Turordningsreglerna upplevs som mer betungande av företag med 
kollektivavtal än av företag utan 

• Olyckligt att tvåundantaget upphör för företag med mer än 10 
anställda



Kompetensutveckling i utbyte mot mer 
flexibel arbetsrätt
• Arbetsgivarna som kollektiv snarare än den enskilde arbetsgivaren

• Kompetenssparande/kompetensutvecklingsfond och omställ-
ningsförsäkringar

• Företagsspecifik respektive generell utbildning/kompetensutveckling

• Staten bör inte subventionera företagsspecifik utbildning

• Generell utbildning/kompetensutveckling ger upphov till 
externaliteter och bör subventioneras

• Förhållandevis bra system för att hantera omställning

• Men otillräckliga system för att hantera kontinuerlig generell 
kompetensutveckling



Möjliga kompromisser

• Kompetenssparande med finansiering av arbetsgivare, anställda och staten 
i utbyte mot mer flexibel arbetsrätt

• Liberalisering av reglerna för tillsvidareanställningar i utbyte mot något 
stramare regler för visstidsanställningar
- men visstidsanställningar utgör språngbräda in på arbetsmarknaden
inte minst för utrikes födda

- större skillnad i övergång till tillsvidareanställning från visstidsanställning i
förhållande till arbetslöshet för utrikes födda än för inrikes födda

• Kompromisser har ett stort långsiktigt värde


