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Abstract  

 
When the pandemic hit the world in 2020, several companies were affected, and the use of short                 

time work became important for the companies to survive financially, due to the reduced demand               

of production and labor. As a result of the pandemic, the Swedish government was required to                

take measures in the legislation to counteract the economic consequences by facilitating the             

possibility for employers to use short time work. There are traces of short time work as early as                  

the 19th century, and how the compensation for short time work is to be legally regulated has                 

several times in history been an important issue of discussion between the government and the               

social partners, LO and SAF. 

 

The purpose of the thesis is to investigate who has been responsible for the allowance of short                 

time work to employees through history, based on four important actors. The focus has been to                

investigate how the applicable law on allowance has developed and changed over time until              

today, and to compare how the Swedish system differs from other countries. By investigating the               

purpose of the essay, the reader will gain a deeper insight into the interaction between the four                 

actors, and an understanding of what the regulation regarding short-time work looks like, as well               

as what type of problems that have existed through time. 

 

The Swedish system for short time work has never been permanent and has therefore been               

affected by historical economic crises, several times. The social partners, SAF and LO, have              

understood the importance of short time work and have therefore tried to influence regulation in               

this area. In relation to other countries, the Swedish system has not been considered competitive               

due to the structure of the system. The biggest challenge in the history of short time work has                  

been to satisfy the interests of the four actors in a favorable way.  

 
 
 
 
 
 

 



  

 
Sammanfattning  
 
När en pandemi drabbade världen år 2020 påverkades flera företag och den arbetsrättsliga             

åtgärden permittering blev viktigt för att företagen ekonomiskt skulle överleva, på grund av den              

minskade efterfrågan på produktion och arbetskraft. Till följd av pandemin, ställdes det krav på              

att regeringen vidtog åtgärder i lagregleringen för att motverka de ekonomiska konsekvenserna            

genom att underlätta och effektivisera möjligheten för arbetsgivare att använda sig av            

permittering. Det finns spår av permittering redan från 1800-talet och hur           

permitteringsersättningen rättsligt ska regleras har ett flertal gånger i historien varit en viktig             

diskussionsfråga mellan regeringen och LO och SAF.  

 

Syftet med uppsatsen är att utreda vem som har varit ansvarig eller drabbats av kostnaden för                

permitteringsersättningen till arbetstagare över tid, utifrån fyra viktiga aktörer, arbetstagare,          

arbetsgivare, arbetslöshetskassan samt staten. Fokus har varit att utreda hur gällande rätt om             

ersättningen har utvecklats och förändrats över tid fram tills idag samt jämföra hur det svenska               

systemet skiljer sig från andra länder. Genom att utreda uppsatsens syfte kommer läsaren att få               

en djupare insikt i samspelet mellan de fyra aktörerna och en förståelse för hur regleringen               

gällande permittering och korttidsarbete ser ut, samt vilken problematik som har funnits.  

 

Det svenska systemet för permittering/korttidsarbete har genom historien inte varit bestående och            

det har påverkats hårt av historiska ekonomiska kriser. Arbetsmarknadens parter, SAF och LO,             

har förstått betydelsen av permittering som åtgärd och har därmed länge försökt påverka             

regleringen på området. I förhållande till andra länder, har det svenska systemet inte heller              

ansetts vara konkurrenskraftigt på grund av systemets uppbyggnad. Den största utmaningen           

genom historien gällande permitteringsersättning har varit att på ett gynnsamt sätt tillgodose alla             

parters intressen.  

 

 

 

 

 



  

Begreppsdefinitioner  
 
Arbetstagare: I uppsatsen används begreppet arbetstagare då det handlar om en fysisk person 
som är eller kan komma att bli permitterad. En permitterad arbetstagare har vissa rättigheter och 
skyldigheter.  En arbetstagare är enligt EU-rätten en fysisk person som arbetar för någon annans 
räkning och erhåller för arbetet en viss ersättning. Arbetet pågår under en viss tid.1 
 
Arbetsgivare: En fysisk eller juridisk person som har ingått ett anställningsavtal med en 
arbetstagare, en arbetsgivare är normalt sätt skyldig att betala lön till arbetstagaren i utbyte mot 
arbetsprestation.  
 
Korttidsarbete: Korttidsarbete kallas den åtgärd i lag då arbetsgivare minskar arbetstagares 
arbetstid och lön, och i praktiken innebär det att arbetstagaren står utan arbete för en viss tid på 
grund av arbetsbrist. I folkmun används begreppet permittering och i lag heter det korttidsarbete, 
begreppen innebär i praktiken detsamma.  
 
Permittering: Permittering är den åtgärd en arbetsgivare kan vidta vid arbetsbrist då 
arbetsgivaren inte tillhandahåller arbetsgivaren något arbete. En arbetstagares anställning upphör 
inte att gälla under den permitterade tiden.  
 
Permitteringsersättning: Permitteringsersättning är den ersättning som arbetstagare är berättigad 
vid permittering och motsvarar den uteblivna inkomsten vid uteblivet arbete.  
 
Permitteringslön: Lön som arbetsgivare betalar till en arbetstagare som är permitterad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Skatteverket, Rättslig vägledning - arbetstagare, 2020. 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.13/378774.html# Hämtad: 2020-12-14 

 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.13/378774.html#


  

1. Introduktion  

1.1. Ämne och Bakgrund   
Under året 2020 drabbades världen av en pandemi i form av ett virus. Viruset, vid namn                

Covid19, spred sig över världen och tog både liv och arbeten. I vissa delar av världen tvingades                 

människor att sitta i karantän. Företagen på arbetsmarknaden drabbades hårt och för att överleva              

kostnaderna använde sig många företag av permittering som en åtgärd. 
 
När, eller om, en krissituation uppstår i ett land är det mer ofta än sällan som arbetsmarknaden                 

påverkas hårt. Ett vanligt resultat av en kris är att efterfrågan blir mindre och arbetskraften på                

arbetsmarknaden blir överflödig. Det krävs i ett sådant läge att företagen justerar sin arbetskraft i               

förhållande till den efterfråga som råder2 och ett sätt att göra det på är genom permittering.                

Permittering är den åtgärd som används då det råder tillfällig arbetsbrist hos arbetsgivaren och              

arbetstagare står utan arbete. Enligt 21§ i Lagen om Anställningsskydd (LAS) har arbetstagaren             

rätt till full ersättning för tiden då permittering pågår. Anställningen upphör inte att gälla utan               

arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande under permitteringstiden och med kort varsel            

kunna återgå till arbetet vid behov.3 Arbetsgivarens rätt att permittera är inte obegränsad. I              

tidigare rättspraxis, bland annat AD 1978:65 ställer Arbetsdomstolen krav på att arbetsgivarens            

orsak till permittering kräver godtagbara skäl. Formen på permittering kan skilja sig åt från olika               

situationer, en arbetstagare kan vara permitterad under en period på några dagar, veckor eller upp               

till månader.4 När det gäller vem som får och inte får permitteras, har arbetsdomstolen tidigare               

gjort bedömningen att det beror på vilken löneform det rör sig om. De arbetstagare vars               

anställningsform och tid på ett enkelt sätt kan kopplas till lönen har historiskt sätt kunnat bli                

permitterade. Detta gäller för det mesta anställningar med timlön eller ackordslön.5  

 

2 Jonas Malmberg, “ Inkomst- eller anställningstrygghet? Vad prioritera vid tillfälliga variationer i arbetskraftens 
storlek”, Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 9, nr. 3-4, 2003, s. 180.  
3 Lars Lunning och Gudmund Toijer, (2016), Anställningsskydd: en lagkommentar, 11 uppl., Stockholm: Wolters 
Kluwer, s. 611. Se också: Hermansson, Innebörden av begreppet permittering  
4 Kent Källström & Jonas Malmberg, (2016), Anställningsförhållandet, 4 uppl., Uppsala: Lustus Förlag AB, s. 209-210. 
5 Lunning & Toijer, (2016), s. 611-612.  
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För att arbetsgivare ska ha råd att använda sig av permittering vid tillfällig arbetsbrist, har staten                

i olika omgångar och på olika sätt bistått arbetsgivare med ett ekonomiskt stöd. Det senaste               

regelverket med ett system där arbetsgivaren får ekonomiskt stöd från staten vid            

korttidsarbete/permittering kom år 2013. Till följd av Covid19-pandemin har tillfälliga ändringar           

gjorts i det ursprungliga regelverket för att underlätta för arbetsgivaren och bistå arbetstagaren             

med en högre ersättning vid korttidsarbete/permittering.  

 

Första spåren av permittering som en åtgärd av en arbetsgivare, går att finna på 1700-talet och                

har militärt ursprung. Ledningen kunde då sända hem soldater för antingen en viss tid eller               

tillsvidare.6 Permittering har sedan dess funnits i många olika former och statens inblandning har              

varit större och mindre vid olika tillfällen.  

1.2. Syfte och Frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera de största arbetsrättsliga förändringarna av hur              

ersättning till en permitterad arbetstagare har utgått, enligt lag och avtal genom historien, samt              

hur kostnaden för ersättningen har fördelats mellan olika aktörer. Ett flertal inflytelserika            

händelser som har bidragit till de rättsliga förändringarna analyseras och beskrivs i uppsatsen.             

Studien tar utgångspunkt i tidigt 1900-tal och utreder fenomenet fram till år 2020 då en               

världspandemi råder. För att undersöka och tydliggöra utvecklingen gällande         

kostnadsfördelningen av ersättning vid permittering, har en analysmodell konstruerats utifrån          

fyra viktiga aktörer. Analysmodellen kommer att användas som hjälpmedel för att underlätta            

diskussionen om förändringen av fenomenet. Vidare kommer uppsatsen att beröra EUs reglering            

kring statligt stöd, samt delar av Tysklands arbetsrätt gällande permittering, för att få ett bredare               

perspektiv på Sveriges lagstiftning. Uppsatsen kommer att utreda följande frågeställningar; 

 
❖ Vilka intressen ligger bakom utvecklingen av den rättsliga regleringen gällande hur 

kostnaden för ersättning vid permittering har fördelats, från tidigt 1900-tal fram tills år 
2020? 
 

❖ Hur har systemet för stöd vid korttidsarbete konstruerats i Tyskland, till skillnad från i 
Sverige? 

6 Landsorganisationen, Som en bro över mörka vatten - en LO-rapport om permittering, Stockholm: LO, 2011, s. 5 
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1.3. Metod och Material  
För att utreda uppsatsens syfte har en rättsdogmatisk metod använts med anledning att undersöka              

hur gällande rätt av permittering ser ut idag, samt hur gällande rätt vid permittering har sett ut                 

och förändrats vid olika tidpunkter i historien. En rättsdogmatisk metod kan anta olika perspektiv              

för att undersöka ett rättsligt problem, antingen för att ta reda på hur gällande rätt ser ut (de lege                   

lata) eller för att ta reda på hur den bör ser ut (de lege ferenda). Eftersom att uppsatsen ska                   

analysera och kartlägga hur gällande rätt ser ut, antar metoden perspektivet de lege lata.7 En               

rättsdogmatisk metod är aktuell för uppsatsen då intresset ligger i att förstå lagregleringen och              

undersöka bakgrunden till varför reglerna har implementeras. Genom att analysera aktuella           

rättskällor, till exempel lagtext och propositioner, får läsaren en bred förståelse för rättsläget och              

de frågor som uppsatsen kommer att besvara.8 Metoden tar utgångspunkt i att undersöka             

lagstiftarens ändamål med lagen, och för att göra det har en teleologisk tolkningsmetod             

tillämpats.9  

 

För att fullt ut förstå innebörden av ett rättsligt fenomen och vilken ställning det har i det svenska                  

systemet krävs det att en undersökning sker av dess rättsliga historia. Rätten utvecklas ständigt              

och nutiden är ett resultat av historien, av den anledningen har det varit av intresse att studera                 

den historiska utvecklingen av fenomenet för att utreda uppsatsen syfte och få en förståelse för               

varför utvecklingen av kostnadsfördelningen för ersättning vid permittering har drivits på.10 En            

analysmodell har konstruerats och tillämpats som metod i uppsatsen för att analysera gällande             

rätt vid olika tidpunkter, samt för att tydliggöra hur förändringen av kostnaden vid permittering              

har sett ut. Analysmodellen används som hjälpmedel för att underlätta diskussionen och för att              

ge läsaren möjlighet att följa utvecklingen av fenomenet i en röd tråd. Hur analysmodellen är               

konstruerad beskrivs i avsnitt två.  

 

Ett komparativt perspektiv antas i uppsatsen, i syfte att ge läsaren ett djupare perspektiv på               

permittering. En komparativ metod är ett led i den rättsdogmatiska metoden och används för att               

kunna dra djupare slutsatser om det egna systemet, samt för att öka förståelsen för det egna                

7 Bert Lehrberg, (1996), Praktisk Juridisk Metod, 3 uppl., Uppsala: Iustus förlag, s. 288  
8 Maria Nääv & Mauro Zamboni, (2018), Juridisk Metodlära, 2 uppl., Lund: Iustus Förlag AB, s. 21 
9 Håkan Hydén och Therese Hydén, (2016)  Rättsregler en introduktion till juridiken , 7 uppl., Lund: Studentlitteratur, s. 
114 
10 Lehrberg, (1996), s.135-136  
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systemets svagheter och styrkor.11 En komparativ jämförelse genomförs därmed i uppsatsen           

mellan Tysklands och Sveriges permitteringssystem med anledning att finna likheter och           

skillnader mellan systemen. Tyskland är ett land som har ett tydligt och detaljerat rättssystem              

och som skiljer sig gentemot Sverige på många sätt. Tysklands system vid korttidsarbete och              

permittering har visat sig vara stabilt och effektivt vid lågkonjunkturer och är utformat på ett               

annat sätt än det svenska, det har därmed varit intressant att jämföra de två  systemen.  

 

Material  
Vid tillämpandet av den rättsdogmatiska metoden har information och stöd tagits från de             

vedertagna rättskällorna för att beskriva hur rätten ser ut, vilket krävs för att ett resonemang               

överhuvudtaget ska vara juridiskt.12 Rättskällor såsom doktrin, förarbeten, lagtext och rättspraxis           

har tillämpats för att besvara uppsatsens frågeställningar. Överenskommelser mellan LO och           

SAF har också använts som material då regler om permitteringsersättning tidigt reglerades häri             

och de har även legat till grund för reglering i lagrum. Då överenskommelserna träffas mellan               

organisationerna LO och SAF är det huvudavtal som sedan kan förhandlas om i centrala och               

lokala kollektivavtal.  

 

Utöver rättskällorna har även material från Tillväxtverket och Regeringskansliet tillämpats i           

syfte att försöka utreda hur permitteringsreglerna ser ut, samt material från litteratur inom             

arbetsrätt som berör ämnet permittering. I litteraturen har det varit möjligt att finna information              

om hur permittering som åtgärd tidigare har sett ut och hur det ser ut idag. Rapporter och                 

tidskrifter har också använts som komplement till det övriga materialet, särskilt för att utreda              

arbetsmarknadens parters, LO och SAF, ståndpunkter.  

 

Förarbeten i form av främst propositioner, men också lagrådsremisser och SOU har haft stor              

betydelse i skrivandet av uppsatsen då de förklarar bakgrunden av en rättsregels tillkomst. En              

proposition innehåller inte bara ett förslag på hur lagen bör se ut, utan också en tydlig motivering                 

med för- och nackdelar till varför lagen borde stiftas.13 Av den anledningen har olika              

propositioner studerats noggrant inför uppsatsskrivandet. För att uppnå en bredare uppfattning           

11 Michael Bogdan, (2003) Komparativ Rättskunskap, 2 uppl., Stockholm : Elanders Gotab, s.27 
12 Joel Samuelsson och Jan Melander, (2009), Tolkning och Tillämpning,  2 uppl., Uppsala: Iustus förlag, s. 30 
13 Ibid, s. 44  
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om rättens betydelse i praktiken, krävs det att information från andra rättskällor utöver det              

rättsliga underlaget studeras. En sådan rättskälla är bland annat doktrin. Doktrin är ett             

rättsvetenskapligt verk och finns som redskap för att få en uppfattning och förståelse om det               

juridiska område som ska undersökas.14 Informationen från det rättsliga underlaget har därmed            

kompletterats med information från doktrin i form av lagkommentarer. Ett ytterligare           

komplement till det ovan nämnda materialet är rättspraxis med prejudicerande verkan som visar             

hur rättsregler i praktiken har tillämpats i specifika fall.15 Det har varit svårt att finna rättspraxis                

som är av relevans för uppsatsens syfte gällande regler om permitteringsersättning över tid. De              

rättsfall som är möjliga att finna inom ämnet berör huruvida en situation uppfyller kraven för en                

permittering eller inte, samt om permitteringsersättning ska utgå. Till följd av detta har endast ett               

fåtal rättsfall studerats, i syfte att utvidga förståelsen av permittering som åtgärd.  

1.4. Ett objektivt förhållningssätt  

Då syftet med uppsatsen är att utreda den rättsliga historien för permittering och vad som               

påverkat att regleringen har fått ett visst utfall, har det varit av intresse att även undersöka hur                 

arbetsmarknadens parter har förhållit sig till utvecklingen. Information om ämnet har därmed            

tagits från bland annat LO-rapporter. På grund av LOs ställning på arbetsmarknaden kan dessa              

rapporter vara vinklade åt partens fördel, vilket har tagits till hänsyn under skapandet av              

uppsatsen. De krisavtal som tecknades år 2009 mellan If Metall och Teknikarbetsgivarna år 2009              

har studerats inför uppsatsen för att få en ytterligare förståelse för hur parternas intressen har               

påverkat regleringen av permittering på arbetsmarknaden genom historien. Krisavtalen har varit           

av betydelse för att undersöka vikten av permittering på arbetsmarknaden. Ett objektivt            

förhållningssätt har också antagits gentemot krisavtalen och uppsatsen i det stora hela.  

1.5. Avgränsningar  

En avgränsning har gjorts för att uppnå uppsatsen syfte, avgränsningen sträcker sig till den              

historiska utvecklingen av samspelet mellan aktörerna, staten, arbetsgivare, arbetstagare och          

arbetslöshetskassan samt deras ansvar gällande permitteringsersättning i Sverige. Fokus har          

därmed i huvudsak inte legat på procedurreglerna vid permittering utan på regleringen av             

14 Samuelsson & Melander, (2009), s. 48  
15 Ibid, s. 39  
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permitteringsersättning till arbetstagare, vem det är som ska betala ersättningen och när, samt det              

statliga stödet som har utgått till arbetsgivaren vid permittering i olika omgångar i historien.              

Vilken typ av anställningsform som vanligtvis permitteras, samt regler om varsel och            

förhandling innan permittering har därav inte studerats i uppsatsen. Dessa områden saknar            

enhetlighet med frågeställningarna och det hade inte varit relevant att studera de vidare.             

Uppsatsen uppmärksammar historiens mest inflytelserika händelser som har påverkat lagar och           

regler om permittering för att få en tydlig och klar bild över hur fenomenet har utvecklats fram                 

till modern tid.  

 

Den komparativa delen har avgränsats till enbart Tysklands reglering om permitteringsersättning. 

Andra länders regelverk har på grund av tid och utrymme inte valt att tas i beaktning.  

1.6. Disposition  

Uppsatsen är efter kapitel ett indelad i fyra olika delar för att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna                   

följa och förstå de resonemang som görs. I kapitel två redogörs för den analysmodell som               

används som hjälpmedel i uppsatsen, samt de aktörer som modellen baseras på och som anses               

viktiga för att besvara uppsatsens syfte. 

 

I kapitel tre beskrivs och analyseras den historiska utvecklingen om ersättning vid permittering i              

Sverige fram till modern tid utifrån analysmodellen. Kapitlet är indelat i olika tidsepoker som på               

ett detaljerat sätt beskriver hur och varför regleringen om ersättningen har förändrats med tiden.  

 

I kapitel fyra redogörs den internationella regleringen av permittering, hur EU reglerar statligt             

stöd och Tysklands system vid korttidsarbete beskrivs med hjälp av den analysmodell som             

skapats inför uppsatsen. I kapitlet görs en komparativ jämförelse mellan Tyskland och Sveriges             

system för stöd vid korttidsarbete.  

 

Det femte och sista kapitlet innehåller en sammanfattande slutsats kopplat till uppsatsens syfte,             

där de viktigaste delarna från kapitel tre och fyra berörs. Uppsatsen är disponerad utifrån en               

tidslinje med start från tidigt 1900-tal till dagens reglering år 2020, i syfte att utreda hur                

kostnaden för ersättning vid permittering har reglerats och förändrats över tid i Sverige. En              
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analys utifrån modellen sker i slutet på varje avsnitt för att läsaren enkelt ska kunna följa den                 

historiska utvecklingen, istället för att en analys enbart sker i det femte och sista kapitlet.  

2.  Aktörerna i analysmodellen 
Analysmodellen som är konstruerad för att utreda uppsatsen syfte är baserad på fyra aktörer, som               

på något sätt har varit ansvariga eller drabbats av kostnaden för den ekonomiska ersättningen vid               

permittering. Aktörerna har visat sig vara betydelsefulla för att förstå hur kostnaden för             

ersättningen har fördelats och varför den har förflyttats mellan aktörerna. Aktörerna har valts till              

analysmodellen eftersom att de genom lag, avtal eller sedvänja har varit ansvariga eller drabbats              

av kostnaden för den ekonomiska ersättningen vid permittering genom historien. Ersättningen           

vid permittering motsvarar arbetstagarens uteblivna inkomst vid uteblivet arbete.  

 

Uppsatsen beskriver och utreder olika tidsepoker som har varit betydelsefulla för utvecklingen av             

ersättning vid permittering. Analysmodellen tillämpas efter varje ny tidsepok som ett hjälpmedel            

för att sammanfatta och tydliggöra för hur kostnaden för ersättningen vid permittering har             

förändrats och fördelats mellan aktörerna. Aktörerna som framhävs efter varje tidsepok är den             

eller de som har varit viktigast under den tidsepoken, därav kommer inte alla fyra aktörer i varje                 

avsnitt beröras. Nedan kommer aktörerna att beskrivas tydligare för att ge läsaren en förståelse              

för deras betydande roll vid permittering och varför de är en del av analysmodellen. 

 

Arbetstagaren har vid permittering drabbats av kostnaden för utebliven inkomst vid uteblivet            

arbete, eller genom att betala en medlemsavgift till arbetslöshetskassan. En medlemsavgift till            

kassan var förr ett krav för att vara berättigad ersättning vid uteblivet arbete. Under första halvan                

av 1900-talet likställdes en permitterad arbetstagare med en arbetslös och hade då möjlighet att              

ansöka om stöd i arbetslöshetskassorna,16 vilket har kommit att förändras genom historien fram             

tills idag. Ett stort fokus har varit att öka arbetstagarens möjlighet till inkomst från arbetsgivaren               

och idag ska arbetsgivaren enligt 21§ LAS betala full lön till en permitterad arbetstagare.  

 

Arbetslöshetskassan har varit en viktig aktör gällande arbetstagarens ersättning vid permittering           

eftersom att en permitterad arbetstagare kunde vända sig hit i början av 1900-talet. På grund av                

16 Malmberg, (2003), s. 181 
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det har arbetslöshetskassan varit en betydelsefull part att ta i beaktande gällande            

kostnadsfördelningen av arbetstagarens ersättning vid permittering. Syftet med        

arbetslöshetskassorna var från början att bistå arbetstagare med ekonomiskt stöd vid           

arbetslöshet17 vilket även utökades till att omfatta permitterade arbetstagare. Ansvaret för           

finansieringen till arbetslöshetskassan har växlat mellan arbetstagarens medlemsavgift till         

arbetslöshetskassan och ett statligt bidrag.  

 

Arbetsgivarens ekonomiska ansvar gällande ersättning vid permittering har förändrats och          

varierat mycket från 1800 talet fram tills idag, från inget ansvar alls till ett stort ekonomiskt                

ansvar i och med reglerna i 21§ LAS. Permittering är en betydelsefull åtgärd för arbetsgivare vid                

en ekonomisk kris, eftersom att arbetskraft och kompetens kan stanna kvar på företaget och              

arbetsgivaren har då möjlighet att undvika dyra rekryteringsprocesser. För att en arbetsgivare ska             

ha möjlighet att tillfälligt reducera arbetstagarens arbetstid och lön, samtidigt som arbetstagaren            

inte ska behöva drabbas av kostnaden i form av utebliven inkomst har ett ekonomiskt bidrag från                

staten varit viktigt.  

 

Den fjärde aktören för ersättning vid permittering är staten. Statligt ekonomiskt bidrag vid             

permittering har inte alltid varit självklart och har, precis som arbetsgivarens skyldighet att betala              

ersättning vid permittering, varierat genom tiderna. Staten har varit en viktig del i             

analysmodellen eftersom att det statliga stödet har varit avgörande för att permittering som             

åtgärd överhuvudtaget ska fungera i Sverige. Statens inblandning är viktig vid utformandet av             

systemet och har möjlighet att påverka hur Sveriges permitteringssystem förhåller sig till andra             

länder genom lagreglering.  

3. Historisk utveckling av permittering i sverige 

3.1. Inledning  
Redan på 1800-talet går det att se spår av permittering. Det var under den här tiden vedertaget att                  

arbetsgivare erbjöd industriarbetare arbete timme för timme och arbetstagarna fick enbart betalt            

17 Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1996/97:AU13 till En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring 
(prop. 1996/97:107) 
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för den arbetade tiden. Arbetstagarna kunde på grund av det förhållningssättet stå utan arbete en               

timme eller upp till en hel dag om arbetsgivaren inte hade något arbete att erbjuda. När                

arbetsgivaren inte kunde erbjuda arbetstagarna arbete fick de gå hem och blev därmed utan lön.               

Det är denna sedvänja som under modern tid har utvecklats till det som vi kallar för                

permittering.18  

3.2. Permittering från tidigt 1900-tal, till och med regleringen i          
1974-års anställningsskyddslag  
Under tidigt 1900-tal var arbetsgivaren inte skyldig att betala ut någon lön eller ersättning vid               

permittering, arbetstagaren drabbades då själv av kostnaden i form av utebliven inkomst vid             

uteblivet arbete. En arbetslöshetsersättning tillkom sedan på 1930-talet som permitterade          

arbetstagare hade möjlighet att ta del av. Först då fick arbetstagare möjlighet att få stöd för den                 

ekonomiska förlust som följde vid uteblivet arbete.19 De första arbetslöshetskassorna som           

bildades i början av 1900-talet var på initiativ från frivilliga fackliga organisationer, i syfte att               

bistå sina medlemmar med ersättning vid eventuell arbetslöshet.20 För att kunna ta del av              

ersättningen krävdes det att arbetstagaren var medlem och försäkrad i arbetslöshetskassan. Till            

en början var arbetslöshetskassorna inte subventionerade av staten, utan arbetstagarens          

medlemsavgift till kassan stod för den totala ersättningen vid permittering. En arbetstagare som             

var medlem och betalade en medlemsavgift till arbetslöshetskassan hade därmed rätt att få             

ersättning efter den första veckan som permitterad, även kallad karensveckan. Den första            

karensveckan stod arbetstagaren själv för kostnaden i form av utebliven lön. De fackliga             

organisationerna gjorde i vissa fall motstånd mot att arbetslöshetskassorna skulle stå för            

ersättningen vid permittering då syftet med pengarna från arbetslöshetskassan egentligen skulle           

vara ett skydd till arbetstagare vid arbetslöshet.21  

 

Redan i det första huvudavtalet mellan SAF och LO fanns bestämmelser om regler gällande              

turordningen vid permittering och uppsägning. Några bestämmelser om permitteringslön från          

18 Reinhold Fahlbeck, (1989), Praktisk arbetsrätt, 3:e uppl., Lund: Liber-Hermods, s. 235   
19 Ibid, s. 236  
20 Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1996/97:AU13 
21 Per Gunnar Edebalk och Eskil Wadensjö, Permitterings Ersättning, permitteringar och arbetslöshet, i Ekonomisk 
Debatt, 6(85), s. 409  
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arbetsgivaren saknades på arbetsmarknaden under 1930-talet.22 Det som reglerades i avtal mellan            

parterna gällande permittering var ett förbud för arbetsgivaren att använda permittering som en             

billig form av uppsägning, genom att undvika att betala uppsägningslön.23  

 

1964 års Överenskommelse mellan SAF och LO 
Att ersättning inte utgick till arbetstagare vid permittering var något som arbetsmarknadens            

parter ville förändra. Det första viktiga ledet i att förändra situationen för arbetstagaren var en               

överenskommelse mellan SAF och LO som stiftades år 1964. Överenskommelsen innebar att            

arbetsgivaren fick ansvar för arbetstagarens ekonomiska förlust under den första karensveckan           

och arbetstagaren blev befriad från att stå för sina egna kostnader vid permittering och utebliven               

lön.24 Efter den första karensveckan, tog arbetslöshetsersättningen över ansvaret för ersättningen           

från arbetsgivaren, för den arbetstagare som var medlem i en arbetslöshetskassa. En arbetstagare             

som inte var medlem i arbetslöshetskassan fick tack vare överenskommelsen, också           

permitteringslön från arbetsgivaren under den första karensveckan, men drabbades sedan av           

kostnaden i form av utebliven inkomst för permitteringstiden därefter. Permitteringslön från           

arbetsgivaren till en arbetstagare som inte var försäkrad i en arbetslöshetskassa utgick i högst tio               

dagar.25 Permitteringslönens storlek reglerades i de lokala kollektivavtal som fanns på           

arbetsplatsen. Arbetstagaren stod för det inkomstbortfall som uppkom mellan permitteringslön          

respektive arbetslöshetsersättningen och den ordinarie lönen. SAF och LO uppmanade          

förbundsparterna runt om på arbetsmarknaden att anta 1964 års-överenskommelse som          

kollektivavtal.26  

 

Överenskommelsen kom till under avtalsförhandlingar mellan SAF och LO avtalsåret 1963-64 i            

samband med andra anställningsskydd för en arbetstagare. Överenskommelserna blev ett          

trygghetspaket till de anställda vid bland annat uppsägning och permittering27 och skulle skydda             

arbetstagarens rätt till lön.  

 

22 Malmberg, (2003), s. 180.  
23 Edebalk & Wadensjö, (1985), s. 409 
24 Malmberg, (2003), s. 181.  
25 Överenskommelse mellan LO och SAF, Avtal om permitteringslön 1964, s. 11 punkt 3. Se Bilaga A, s. 41  
26 Malmberg, (2003), s. 181.  
27 Landsorganisationen, Anställningsskyddslagen - med kommentarer av LO , Stockholm: LO (Bantorget Grafiska), 
2015, s. 5-6  

10 



  

Arbetsgivarens ökade ansvar i samband med 1974 års Anställningsskyddslag  
För att ytterligare stärka arbetstagarens skydd samt förhindra att arbetsgivare utnyttjade rätten att             

permittera infördes reglering på området i lagstiftning,28 som ett komplement till 1964 års             

överenskommelse mellan parterna. När anställningsskyddslagen (LAS) stiftades år 1974         

skapades en rättsregel om permittering, den ursprungliga 21§ i LAS. Enligt regelverket skulle en              

arbetstagare ha rätt till full permitteringslön från arbetsgivaren, antingen efter två veckors            

permittering i följd eller om en arbetstagare varit permitterad i sammanlagt mer än 30 dagar per                

kalenderår. Ersättningen skulle motsvara den lön som skulle ha utgått om arbetstagaren inte varit              

permitterad.29 Efter införandet av anställningsskyddslagen reglerades arbetstagarens rätt till         

ersättning i både kollektivavtal, arbetslöshetskassan och lag. Till följd av regeln i den nya              

anställningsskyddslagen blev en arbetsgivare skyldig att betala full lön till en arbetstagare som             

varit permitterad i två veckor och som därefter skulle vara fortsatt permitterad. Trots detta              

kvarstod regeln om att arbetsgivaren stod för ersättningen under den första karensveckan och att              

arbetslöshetskassan tog över ansvaret för en försäkrad arbetstagare efter den veckan.           

Arbetslöshetskassans ansvar sträckte sig dock endast till då arbetstagaren varit permitterad totalt            

två veckor, eftersom att arbetsgivaren till följd av den nya lagen åter fick ansvaret för               

ersättningen efter den tiden.30 Arbetslöshetskassan stod nu endast för en veckas ersättning, för en              

försäkrad arbetstagare.  

 

Permitteringsreglerna i anställningsskyddslagen gjordes dispositiva på det sätt att kollektivavtal          

kunde träffas på förbundsnivå om hur permitteringslönen skulle beräknas, ej huruvida en            

arbetstagare skulle få lön eller inte. Inte heller kunde det förhandlas om lägre ersättning än den                

lön arbetstagaren vanligtvis skulle få.31 Med det nya lagförslaget tillkom dock undantag då             

arbetsgivaren inte varit skyldig att betala permitteringslön. Ett sådant undantag gäller då det             

handlar om en situation utom arbetsgivarens kontroll som har orsakat att permittering blivit             

aktuell. En stor konflikt som har lett till permittering eller ett myndighetsbeslut som             

arbetsgivaren inte kan påverka är exempel på en sådan situation.32  

28 Lunning & Toijer, (2016), s. 610 
29 Prop. 1973:129, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd, s. 7  
30 Malmberg, (2003), s. 182.  
31 Prop. 1973:129, s. 153  
32 Ibid 
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3.2.1 Analys 

Under tidigt 1900-tal var arbetsgivaren fri från ersättningsskyldighet och arbetstagaren drabbades           

av den största delen av kostnaden vid permittering i form av utebliven inkomst. Staten gav inget                

stöd till varken arbetslöshetskassorna eller arbetsgivarna, utan var en oberoende part vid            

permittering.33 Efter många års diskussioner beslutade riksdagen år 1934 att staten skulle bidra             

till de erkända arbetslöshetskassorna,34 som tidigare enbart hade finansierats av arbetstagarens           

medlemsavgifter. Ett motiv till att staten skulle börja bidra till kassorna var att systemet inte var                

rättvist, då alla arbetstagare inte hade råd att bli medlemmar i en arbetslöshetskassa. vilket              

medförde att flera arbetstagare saknade möjligheten att få arbetslöshetsförsäkring.35 Ett annat           

motiv var att fler fackliga organisationer skulle ha råd att införa en arbetslöshetskassa.36  

 

Efter 1964 års överenskommelse mellan SAF och LO förändrades ersättningsansvaret vid           

permittering. Till följd av överenskommelsen delades kostnaden mellan arbetsgivare,         

arbetstagare och arbetslöshetskassan. Arbetsgivarens rättighet att permittera en arbetstagare helt          

utan lön försvann därmed.37 Genom överenskommelsen blev arbetsgivaren för första gången           

ekonomiskt ansvarig för arbetstagarens ersättning vid permittering. Staten hade också en           

betydande roll gällande permittering under 1960-talet, eftersom att en permitterad arbetstagare           

fick ersättning från arbetslöshetskassorna som sedan 1930-talet hade varit subventionerade av           

staten. Statens bidrag finansierades då av arbetsgivaravgifter. Från år 1935 och framåt ökade             

statens bidrag med 10 procent per decennium och år 1991 uppgick det statliga bidraget till 95                

procent av arbetstagarens totala ersättning vid arbetslöshet.38 Trots att staten inte aktivt gav             

bidrag till permittering som åtgärd, gjordes det genom bidrag till arbetslöshetskassorna. 

 

Den största utvecklingen fram till år 1974 var arbetsgivarens ökade ansvar för ersättningen vid              

permittering, från att vara helt ersättningsbefriad till att bli skyldig att betala full lön till               

arbetstagarna efter att en arbetstagare varit permitterad i två veckor. Motivet bakom att             

arbetsgivaren blev skyldig att betala permitteringslön var för att motverka att en arbetsgivare             

33 Malmberg, (2003), s. 181.  
34 Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1996/97:AU13 
35 Prop. 1933:209, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om erkända arbetslöshetskassor 
m. m,  s. 69  
36 Ibid, s. 70 
37 Prop. 1984/85:62, om ändring i (1982:80) om anställningsskydd m.m.,  s. 39  
38 Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1996/97:AU13 
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tillgrep långtidspermittering som en åtgärd istället för uppsägning. Arbetsgivarens skyldighet att           

betala permitteringslön ansågs som ett nödvändigt men också ett tillräckligt krav för att             

permittering som åtgärd inte skulle utnyttjas.39 Med de nya permitteringslagarna kan det därmed             

antas att en arbetstagare åtminstone från och med 1974 har varit garanterad ersättning vid              

permittering då arbetsgivaren har använt permittering som en åtgärd vid arbetsbrist.  

3.3. En ny överenskommelse slöts och ett permitteringsinstitut        
bildades 

År 1984 slöts ett nytt avtal gällande permittering i form av en överenskommelse mellan              

organisationerna SAF och LO om permitteringslön, samt om inrättande av en           

permitteringslöneanordning. Överenskommelsen 1984 har sedan dess varit ledande på         

arbetsmarknaden där permittering förekommer. Överenskommelsen ligger till grund för den          

ändring av 21§ i 1974 års anställningsskyddslag som skedde år 1985.40 Det nya regelverket gäller               

än idag. Ändringen innebar att en arbetsgivare blev skyldig att betala full lön till en permitterad                

arbetstagare från och med den första permitteringsdagen, till skillnad från det ursprungliga            

regelverket som innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala lön först efter två permitterade              

veckor. Överenskommelsen 1984 ersatte, utöver lagrummet, även överenskommelsen mellan         

parterna från år 1964.41  

 

För att en arbetstagare ska ha rätt till full ersättning är kravet att det ska råda tillfällig arbetsbrist                  

hos arbetsgivaren. Enligt Arbetsdomstolen är det arbetsgivaren som har makten att bestämma om             

sådan arbetsbrist råder eller inte. I en situation där en arbetstagare får lov att vara ledigt trots att                  

det finns arbete att utföra hos arbetsgivaren ska permitteringsersättning enligt lag inte utgå.42 

 

En av de anledningar som låg till grund för att överenskommelsen mellan LO och SAF slöts år                 

1984 var att en arbetstagare inte skulle behöva vara anmäld hos arbetsförmedlingen som             

arbetslös för att ha rätt till stöd vid permittering.43 Det ansågs inte heller rättvist att               

39 Prop. 1973:129, s. 152  
40 Fahlbeck, (1989), s.235-236 
41 Prop. 1984/85:62, s.6. Överenskommelsen finns som bilaga i propositionen (s. 26-28).  
42 AD 2000 nr 30 
43 Prop.1984/85:62, s.6 
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arbetslöshetskassorna skulle stå för kostnaden för permittering utöver kostnaden vid          

arbetslöshet.44 Målet med överenskommelsen var att arbetstagare skulle få full ersättning under            

hela den permitterade arbetstiden. För att överenskommelsen och önskan om full ersättning            

skulle kunna genomföras krävdes det att staten stöttade arbetsgivare att betala ut ersättning,             

genom att bistå arbetsgivaren med ett ekonomiskt stöd. Till följd av detta skapades i 1984 års                

överenskommelse även en specifik permitteringslöneanordning.45  

 

Finansieringen av den nya löneanordningen och Permitteringsinsitutet  

Överenskommelsen innebar som tidigare nämnts att en löneanordning vid permittering          

införskaffades. Lönen vid permittering skulle framöver betalas av både stat och arbetsgivare och             

arbetslöshetshetskassorna stod inte längre för någon ersättning vid permittering. Det pågick flera            

diskussioner om hur löneanordningen praktiskt skulle finansieras och administreras.         

Huvudorganisationerna enades till slut om att stiftelser behövde införas. Stiftelserna skulle verka            

för att bidra med regler i kollektivavtal om hur finansieringen vid permittering i praktiken skulle               

gå till, samt hur stora avgifter en arbetsgivare skulle betala. De organisationer som var bundna               

till och använde sig av överenskommelsen om permittering, blev automatiskt anslutna till den             

nya stiftelsen. Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag (AFA), blev ansvarig för stiftelsens         

förvaltning. Staten hade rätt att utöva tillsyn över bolaget och ha representanter i styrelsen.              

Försäkringsaktiebolaget bildade i sin tur för ändamålet ett dotterbolag som kom att kallas för              

permitteringsinstitutet.46  

 

Arbetsgivare hade nu möjlighet att få bidrag för kostnaderna vid permittering och            

permitteringsinstitutet stod för utbetalningen av ersättningen till arbetsgivarna. Ersättningen         

finansierades genom avgifter från arbetsgivare till stiftelsen och ett statligt bidrag. Enligt lag             

behövde arbetsgivaren ha det avtalat i kollektivavtal att företaget var anslutet till            

permitteringsinstitutet för att sedan ha rätt att ansöka om stödet vid permittering. I situationer där               

arbetsgivaren inte var bunden av något kollektivavtal behövde arbetsgivaren teckna ett           

försäkringsavtal för sina anställda. Avtalet skulle tecknas tillsammans med de anställda för att             

visa att arbetsgivare och arbetstagare gemensamt var överens om valet att företaget skulle             

44 Prop.1984/85:62, s. 37 
45 Ibid, s. 7 
46 Ibid, s. 22-23 
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anslutas till stiftelsen.47 För att en arbetsgivare skulle vara berättigad att ansöka om stödet från               

permitteringsinsitutet krävdes det att arbetsgivaren på grund av tillfällig arbetsbrist eller tillfälligt            

driftsstopp inte kunde erbjuda arbetstagaren något arbete.48 

3.3.1 Analys  

Det nya permitteringsinstitutet och de ökade statliga bidragen till permittering medförde att            

arbetslöshetskassorna endast kom att fokusera på det ursprungliga syftet, de arbetslösa, och de             

permitterade arbetstagarna blev berättigade ersättning från annat håll. Statens andel för ersättning            

vid permittering kom att bli något större än förut. Enligt förhandlingar mellan SAF och LO               

skulle det statliga bidraget motsvara cirka 300 kronor per permitterad dag, per arbetstagare som              

är permitterad och rättigheten till statlig ersättning utgick i högst 23 dagar per kalenderår. Det               

statliga bidraget finansieras med upp till 65 procent av arbetsgivaravgifter. 49 1984 års             

överenskommelse och reformen av 21§ i LAS medförde att statens och arbetsgivarens            

ekonomiska ansvar vid permittering ökade och arbetstagaren behövde inte längre stå för sina             

egna kostnader vid permittering. Överenskommelsen innebar att arbetslöshetskassan blev en          

ekonomiskt ansvarsbefriad aktör vid permittering.  

 

LO och SAF hade länge haft starka åsikter om arbetstagarens inkomst vid permittering och              

arbetsgivarens rättighet att permittera utan att betala permitteringslön är något som LO genom             

tiden försökt att förändra. LO ansåg att berörda arbetstagare inte skulle av en stor inkomstförlust               

vid permittering, medan arbetsgivarsidan ansåg att reglerna i 21§ LAS var till arbetsgivarens             

nackdel.50 LO har ett flertal gånger i historien lyckats med att få till skärpta regler om                

permitteringslön. Delvis vid införandet av 1964 års överenskommelse mellan parterna, samt           

1974 års anställningsskyddslag, som nämnts ovan.51 LO menade dock att kravet borde vara ännu              

mer skärpt, genom en starkare lagstiftning och ett statligt stöd, och parterna enades därmed om               

permitteringslön och en permitteringslöneanordning i överenskommelsen år 1984. Det ansågs          

inte rättvist att arbetsgivaren ensidigt och utan regler kunde bestämma om permittering.            

47 Lars Lunning, (1989), Anställningsskydd: kommentar till anställningsskyddslagen , 7 uppl., Helsingborg: Schmidts 
Boktryckeri AB, s. 358. 
48 Prop. 1984/85:62, s.26. Se 1§ i överenskommelsen mellan LO och SAF 1984. 
49 Ibid, s.23 
50 Prop. 1984/85:62,  s.37 
51 Se avsnitt 3.2, s. 12  
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Överenskommelsen 1984 blev ytterligare en inskränkning i arbetsgivarens permitteringsrätt och          

medförde ett starkare skydd för arbetstagarnas lön och anställning.52  

 

För att göra de uppdaterade reglerna från 1985 i 21§ LAS rättvisa för alla parter, gjordes dessa                 

dispositiva och genom förhandlingar på förbundsnivå kunde kollektivavtal träffas där avsteg           

kunde göras från regelverket och permittering som åtgärd anpassas till olika branscher.53 I             

överenskommelsen mellan LO och SAF träffades fyra undantag då en arbetsgivare inte är             

skyldig att betala permitteringslön. Undantagen är baserade på en sådan situation som ligger             

utanför arbetsgivarens kontroll och som leder till permittering.54  

3.4. Lågkonjunkturen under 1990-talet och dess stora påverkan på 
permitteringsinstitutet  
I början av 1990-talet rådde högkonjunktur i Sverige och det gick relativt bra för landet.               

Arbetslösheten låg på cirka 1,5 procent, tillväxten på landets BNP låg runt cirka 2,5 procent och                

statsbudgeten visade ett överskott. Trots det fanns tecken på instabilitet. Vändningen som sedan             

drabbade ekonomin efter högkonjunkturen var mycket kraftigare än vad som gick att förutse.             

Arbetslösheten ökade till nästan nio procent och ekonomin sjönk med två procent om året vilket               

ledde till en negativ tillväxt i landet. Staten tog stora lån för att klara av omställningen vilket                 

medförde stora skulder,55 och statsbudgeten behövde därmed justeras.56 En lågkonjunktur i           

Sverige medförde att statsfinanserna inte längre kunde bidra till permitteringslöneanordningen          

som de tidigare gjort.57 Regeringen föreslog inför budgetåret 1995-1996 att dra tillbaka            

statsbidraget till permitteringslöneanordningen på grund av besparingsskäl. Den 1 Juli 1995           

slopades statsbidraget helt. Tidigare år var det beräknat att det statliga bidraget till             

permitteringslöneanordningen uppgick till nära 200 miljoner kronor och när bidraget drogs in,            

beräknade regeringen att de skulle spara ungefär 300 miljoner kronor per år.58 Trots att staten               

drog tillbaka sitt bidrag till löneanordningen kvarstod regeln i 21§ LAS om att arbetsgivaren              

skulle betala full permitteringslön från den första permitteringsdagen. Arbetsgivare stod numera           

52 Prop. 1984/85:62, s.32  
53 Ibid, s. 17  
54 Ibid, s. 26. Se 8§ i överenskommelsen mellan LO och SAF 1984  
55 Prop.  2000/01:100, 2001 års ekonomiska vårproposition. Bilaga. 5, Finans- och penningpolitiskt bokslut för 
1990-talet,  s. 7  
56 Prop. 1994/95:100, förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96, bilaga 11, s. 78 
57 Lunning & Toijer, (2016), s. 610  
58 Prop. 1994/95:100, bilaga 11, s. 78 
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ensam i att betala full lön vid permittering utan någon ekonomisk hjälp.            

Permitteringslöneanordningen och reglerna som de var tänkta från början förlorade sitt           

huvudsakliga syfte.59 När staten beslutade sig för att slopa stödet vid permittering tog även              

parterna, LO och SAF, beslutet om att arbetsgivare inte längre skulle betala avgifter till den               

stiftelse och permitteringsinsitut, som de en gång grundat, avtalet sades därför upp under samma              

tidsperiod.60 Betalning ur permitteringslöneanordningen kvarstod tills dess att kassan tog slut,61           

vilket den gjorde år 2003.62  

3.4.1 Analys  

När staten slopade bidraget till permitteringslöneanordningen skapades en problematik där          

arbetsgivaren stod ensam med ansvaret av kostnaden för ersättningen till en arbetstagare vid             

permittering.63 Staten hade enligt regleringen i löneanordningen varit ansvarig för den största            

delen av kostnaderna innan de slopade bidraget, vilket innebar att statens andel av             

permitteringsersättningen var ett betydelsefullt stöd för arbetsgivaren.64 Innan förändringen av          

anställningsskyddslagen 1985 hade arbetslöshetskassorna funnits som stöd för att arbetsgivare          

inte skulle behöva ansvara för hela lönekostnaden själv. År 1997 skrevs uttryckliga bestämmer i              

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, att en permitterad arbetstagare utan lön inte skulle            

kunna få ersättning från arbetslöshetskassan.65 Det ansågs inte vara arbetslöshetskassornas          

uppgift att tillgodose de drabbade arbetstagarna med ersättning då en arbetsgivare använde sig av              

permittering utan lön. Det tillkom dock undantag från dessa bestämmelser i           

arbetslöshetsförsäkringslagen. När en arbetsgivare kommit överens med berörd        

arbetstagarorganisation i kollektivavtal om att permittering utan lön är tillåten, kan en sådan             

permitterad arbetstagare ses som arbetslös och därför ha rätt till arbetslöshetsersättning. Kravet            

är att arbetstagaren förväntas stå till arbetsmarknadens förfogande.66  

 

När permitteringsinstitutet och det statliga bidraget till permittering slopades år 1995 fanns en             

oro över att förändringen skulle leda till att fler arbetstagare sades upp som tidigare kunde               

59 Lunning & Toijer, (2016), s. 611  
60 LO, Som en bro över mörka vatten - en LO-rapport om permittering,  2011, s.9  
61 Malmberg, (2003), s. 183 
62  LO, Som en bro över mörka vatten - en LO-rapport om permittering, 2011, s.9  
63 Lunning & Toijer, (2016), s. 611  
64 SOU 1996:150: En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring: slutbetänkande, s. 102  
65 Malmberg, 2003, s. 183  
66 SOU 1996:150, s. 102  
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permitteras. Ett förslag från socialdemokratiska ledamöter framfördes till riksdagen, med en           

lösning på de budgetproblem och stora svängningar som förekom gällande den statliga kostnaden             

vid permittering från år till år. Det här förslaget innebar att förändring av regleringen där staten                

istället kunde bidra med ett årligt stöd på en specifik summa till permitteringslöneanordningen,             

som i sin tur fördelade pengarna till arbetsgivare, istället för att staten skulle stå för en viss                 

summa ersättning per permitterad dag. Förslaget slopades dock av riksdagen.67  

 

Arbetsgivaren blev till följd av slopandet av permitteringsinsitutet ensam att stå för kostnaderna             

vid permittering utan något stöd. När arbetsgivaren inte fick stöd vid permittering men             

fortfarande var skyldig enligt lag att betala full lön till en permitterad arbetstagare, fallerade hela               

syftet med permittering som en åtgärd. Det finns egentligen ingen anledning för arbetsgivare att              

tillfälligt dra ner på arbetskraftskostnaderna vid en ekonomisk svårighet i form av permittering.68             

Med största sannolikhet blir risken då större att fler använder sig av uppsägning vid arbetsbrist               

istället och fler arbetstagare står utan arbete och vänder sig till arbetslöshetskassan.  

3.5. Finanskrisen 2008 och parternas krisavtal  
Under år 2007 hade USA stora problem på sin bostadsmarknad vilket blev början på en               

internationell finanskris. Finanskrisens internationella påverkan blev ännu större då den stora           

investmentbanken, Lehman Brothers, begärde konkurs under 2008. Det kom att påverka även            

Sveriges ekonomi på ett oförglömligt sätt. Den Amerikanska finansmarknaden hade nära           

kopplingar till Sveriges och andra länders finansmarknad, vilket medförde att handel och export             

mellan länderna minskade drastiskt. Behovet av arbetskraft minskade i flera svenska           

organisationer och industrier. År 2008 ökade arbetslösheten med 2,5 procent och i slutet av 2009               

var arbetslösheten närmare nio procent, på grund av finanskrisen.69 Finanskrisen försatte Sverige            

i ytterligare en lågkonjunktur. 

 

Krisavtal istället för uppsägning  

En effekt av finanskrisen och lågkonjunkturen 2008 i Sverige var att det återigen startades              

diskussioner om betydelsen av statligt stöd och arbetsrättslig reglering för permittering. LO var             

67 Motion 1994/95:A277, Statsbidrag till Permitteringslön, Sven-Åke Nygårds m.fl. (s) 
68 Lunning & Toijer, (2016), s. 611  
69 Ds 2012:59, Statligt stöd vid korttidsarbete -en ny åtgärd vid djupa kriser , s. 91  
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den drivande parten i frågan och menade att en liknande permitteringsmodell som hade slopats år               

1995 borde återinföras. LO menade att ett permitteringslönesystem likt permitteringsinsitutet          

förhindrar missbrukande vid permittering då företagen själva bekostar en del av ersättningen. Ett             

statligt bidrag ger även fler arbetsgivare viljan och möjligheten att använda sig av permittering              

vid en tillfällig arbetsbrist istället för säga upp personal. Svensk industri och medlemmar av IF               

Metall tillhörde den grupp av arbetstagare som drabbades hårdast av den minskade efterfrågan av              

arbetskraft, vilket ledde till att flera medlemmar stod utan arbete. Staten nekade LOs önskan om               

att återinföra ett permitteringslönesystem, vilket ledde till att LO istället valde att teckna egna              

krisavtal för att motverka den negativa effekten av minskad arbetskraft.70 

 

Krisavtalen reglerade förhållandet vid permittering mellan arbetsgivare och arbetstagare. IF          

Metall och Teknikarbetarna träffade ett eget centralt avtal den 2 Mars 2009 som lade ramen för                

senare lokala överenskommelser inom industrin. Avtalet innebar en rättighet där den anställdes            

lön och arbetstider kunde minskas under en tillfällig period, likt permittering. Krisavtalen var             

helt oberoende från staten.71 Tack vare att krisavtal träffades bevarades cirka 12 000 arbeten              

istället för uppsägningar.72 Nära 80 procent av de teknikföretag och medlemsförbund i IF Metall              

anser att utan krisavtalen hade uppsägning varit det enda alternativet för att överleva finanskrisen              

2008-2009.73  

2.5.1 Analys   

Syftet med krisavtalen var inte enbart att överleva lågkonjunkturen utan även att parterna ville              

stärka den framtida konkurrenskraften, genom att arbetstagarna skulle kunna erbjudas          

kompetensutveckling. Kompetensutveckling genom till exempel interna utbildningar under tiden         

som en arbetstagare var permitterad och inte hade möjlighet att arbeta med de ordinarie              

arbetsuppgifterna. I situationer där interna utbildningar inte genomfördes, skulle arbetstagarna          

arbetsbefrias i motsvarande utsträckning som lönen sänktes. Lönen kunde däremot enligt avtalet            

inte sänkas med mer än 20 procent. I överenskommelsen i krisavtalen kunde parterna välja om               

70 Johan Fock, Lo vill återinföra Permitteringslön, i Lag & Avtal, 2011-01-24 
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/lo-vill-aterinfora-permitteringslon-6554250. Hämtad: 2020-11-05 
71 Ds 2019:59, s.77  
72 Johansson, Kjell. Krisavtal har räddat 12 000 jobb. Dagens arbete, industriarbetarnas tidning . 2009-08-26. 
https://da.se/2009/08/krisavtal-har-raddat-12-000-jobb/. Hämtad: 2020-11-17 
73 Ds 2012:59, s. 78 
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reglerna i kisavtalet skulle omfatta alla arbetstagare eller endast delar av arbetsstyrkan, beroende             

på vilket behov som fanns. IF Metall och Teknikarbetsgivarna träffade överenskommelsen för att             

ge de lokala parterna och deras medlemmar möjligheten att undvika uppsägningar. Avtalet var i              

kraft till och med den 31 mars 2010.74 De utbildningsinsatser som sattes in användes dock i                

begränsad form, då det blev dyrt för arbetsgivarna att bekosta utbildningar under tiden de              

utnyttjade löneminskningen från krisavtalen.75  

 

I praktiken innebar det att staten var kostnadsbefriade vid permitteringar under den här tiden och               

arbetsgivaren skulle betala full lön till permitterade arbetstagare enligt 21§ LAS. I och med det               

krisavtal som parterna kom överens om kunde arbetsgivaren undgå att betala 20 procent av              

lönen, då arbetstagaren gick ner i motsvarande mängd arbetstid. Utfallet av krisavtalen blev             

därmed att en permitterad arbetstagare drabbades av en inkomstförlust vid uteblivet arbete.            

Avtalet innebar att arbetsgivaren befriades från kostnader vid permitteringstiden och betalade           

enbart lön som vanligt under tiden som arbetstagaren faktiskt arbetade.  

3.6. Framväxten av 2013-års lag om stöd vid korttidsarbete  

År 2012 begärde chefen för Finansdepartementet att en arbetsgrupp skulle utarbeta ett förslag till              

ett system för statligt stöd vid korttidsarbete. Förslaget lämnades i en promemoria år 2012 (Ds               

2012:59).76 Regeringen hade insett att det behövdes ett system i lag som skulle förhindra att               

arbetslösheten ökade på grund av en större ekonomisk kris i framtiden. Ett förslag på en åtgärd                

för att lösa framtida problematik, var i form av ett ekonomiskt stöd till företag vid korttidsarbete.                

Stödet skulle utgå till arbetsgivare i mycket allvarliga situationer, likt den lågkonjunktur år 2008.              

Det ekonomiska stödet skulle se till att arbetskraften bevarades trots en minskning av             

arbetstillfällen.77  

 

Korttidsarbete är enligt lag den åtgärd då en arbetsgivare minskar en arbetstagares arbetstid och              

lön tillfälligt eftersom att arbetsgivaren inte har arbete att erbjuda. I praktiken innebär detta              

detsamma som permittering. Arbetsgivaren, staten och arbetstagaren ska solidariskt stå för           

74 Krisavtal mellan IF Metall och Teknikarbetsgivarna, Överenskommelsen för att överbrygga den ekonomiska krisen, 
2009. Se Bilaga B, s. 51 
75 Ds 2012:59, s. 78 
76 Prop. 2013/14:1, Statligt stöd vid korttidsarbete - en ny åtgärd vid djupa kriser,  s. 335  
77 Ibid, s. 339  
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kostnaden av arbetstidsminskningen och syftet med åtgärden är att behålla både arbetskraft och             

kompetens i företag, samt minska risken för att arbetslösheten ökar. När ekonomin efter en              

lågkonjunktur återhämtar sig kan arbetsgivaren öka arbetstiden hos sina anställda igen och på ett              

effektivt sätt öka produktiviteten, samtidigt som processen och kostnaderna av att rekrytera ny             

personal går att undvika.78 Diskussionen och förslaget från regeringen ledde sedan till att lag              

(2013:948) om stöd vid korttidsarbete stiftades och är idag den aktuella lagen gällande ersättning              

till arbetsgivare vid korttidsarbete. Den trädde i kraft 1 Januari 2014.  

 

Vad innebär regeringens förslag på ett statligt subventionerat system vid permittering?  
Förslaget innebär ett ökat statligt stöd vid korttidsarbete, dock enbart vid en allvarlig             

lågkonjunktur. Regeringen, med stöd av Konjunkturinstitutet, beslutar om det föreligger en           

lågkonjunktur i Sverige och om stöd ska utgå eller inte. Regeringen aktiverar sedan stödet om det                

anses nödvändigt.79 De kostnader det är fråga om vid korttidsarbete är dels arbetstagarens lön              

och dels arbetsgivarens arbetsgivaravgifter som motsvarar arbetstagarens arbetstidsminskning.        

När regeringen har beslutat om att en lågkonjunktur föreligger kan stöd utgå i en period på tolv                 

månader, som vid behov kan förlängas ytterligare tolv månader. För att ett företag ska kunna ta                

del av stödet ska en ansökan göras till Skatteverket och stödet betalas sedan ut via Skatteverkets                

skattekonto.80 Arbetsgivaren behöver vara bunden av ett kollektivavtal om korttidsarbete för att            

vara berättigad att genomföra en ansökan. För en arbetsgivare som inte är bunden av något               

kollektivavtal finns det kriterier som behöver uppfyllas för att vara berättigad att söka stödet. Ett               

krav är att arbetsgivaren ska ha tecknat ett enskilt avtal med varje arbetstagare, där det är reglerat                 

att korttidsarbete får användas som en åtgärd vid arbetsbrist. Avtalen går endast att teckna i               

situationer där korttidsarbete blir aktuellt, det går därmed inte att redan från början vid en               

anställning avtala om korttidsarbete för framtida bruk. De arbetstagare som inte ingått ett avtal              

med arbetsgivaren har ingen skyldighet att gå med på att bli permitterad. Ett annat krav är att 70                  

procent av de anställda inom samma driftsenhet ska ha avtalat om korttidsarbete med             

arbetsgivaren samtidigt.81 

 

78 Lagrådsremiss, Statligt stöd vid korttidsarbete, 2013,  s. 29 
79 SOU 2018:66, Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete,  s.25-26 
80 Prop. 2019/20:132, Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset , s. 45  
81 Tommy Iseskog, Korttidsarbete - med statligt stöd, 2020, Stockholm: IJK Förlag, s.18f 
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Regeringen etablerade en modell med tre nivåer, som ligger till grund för bedömandet av om en                

arbetsgivare är berättigad att ansöka om stödet eller inte. Modellen beskriver och ställer krav på               

att en arbetstagares lön och arbetstid behöver minskas med en viss procentandel vid             

korttidsarbete. En arbetstagares ordinarie arbetstid ska enligt modellen minskas med antingen 20,            

40 eller 60 procent. Nästa steg i modellen, beskriver hur stor andel av en arbetstagares lön som                 

behöver minskas. Vid 20 procent arbetstidsminskning behöver löneminskningen uppgå till tolv           

procent, vid 40 procents arbetstidsminskning ska en minskning av lönen uppgå till 16 procent              

och vid 60 procent arbetstidsminskning ska en minskning av lönen uppgå 20 procent av den               

ordinarie lön. I praktiken innebär modellen att en arbetstagare som är permitterad 20 procent av               

den totala arbetstiden men endast har en löneminskning på 10 procent av den ordinarie lönen,               

medför att en arbetsgivare inte är berättigad att ansöka om det statliga stödet. Staten står alltid för                 

en tredjedel av permitteringsersättningen, oavsett vilken av de tre nivåerna arbetsgivaren           

permitterar.82  

3.6.1. Analys    

Utvärderingar av andra system om stöd vid korttidsarbete under finanskrisen 2008 har visat att              

länder som redan innan krisen hade ett etablerat system, undvek en lika stor negativ kurva i                

arbetslösheten, som Sverige drabbades av. Svenska regeringen insåg då att ett system om stöd              

vid korttidsarbete var ett viktigt supplement för att kunna bevara arbetskraft vid en annan              

lågkonjunktur, bättre än den år 2008.83  

 

Det nya systemet vid korttidsarbete skulle endast användas i synnerligen djupa lågkonjunkturer            

eller i ett fall då det kan väntas att en sådan lågkonjunktur är på väg, att införa ett permanent                   

system ansågs inte vara lämpligt eftersom att det kunde leda till andra negativa             

samhällskonsekvenser.84 En sådan samhällskonsekvens är till exempel att lönebildningen         

drabbas. När stöd för korttidsarbete används vid en lågkonjunktur finns det en risk för att de som                 

redan har en anställning (insiders) får en starkare ställning på arbetsmarknaden och de som står               

utan anställning (outsiders) får en ännu sämre ställning i förhållande till vad de hade innan. Det                

finns då risk för att glappet mellan insiders och outsiders kan komma att bli ännu större än                 

82 Lagrådsremiss, Statligt stöd vid korttidsarbete, 2013, s. 47 
83 Ibid,  s. 29 
84 Ds 2012:59, s. 120  
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förut.85 I samband med 2013 års lag om stöd vid korttidsarbete bestämde också             

finansdepartementets arbetsgrupp att stödet enbart skulle aktiveras vid en lågkonjunktur som           

drabbade hela landet. Ett enskilt företag kan till följd av detta inte begära specifikt stöd för en                 

ekonomisk nedgång som drabbar bara det företaget. Stödet kan inte heller lämnas ut             

branschspecifikt utan aktiveras enbart nationellt och därmed för alla branscher.86 En följd av             

detta är det svenska systemet inte är lika öppet och flexibelt som i andra länder. 87 Det svenska                  

systemet har heller inte ansetts konkurrenskraftigt gentemot de länder med ett mer öppet system              

som till exempel Tyskland.88 År 2018 beslutade därför Sveriges regering att se över alternativen              

för att i lag skapa ett mer öppet och konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete som                

föreslogs träda i kraft 1 Januari 2020.89 Till följd av Covid19-pandemin har det här förslaget fått                

avvakta.  

 

Efter lagstiftandet av 2013 års står arbetsgivaren, arbetstagaren och staten för lika stora delar av               

kostnaden, dock endast vid en djup lågkonjunktur. En arbetsgivare som skulle vara i behov av att                

permittera sina anställda på grund av en ekonomisk nedgång oberoende av en lågkonjunktur, har              

då inte möjlighet att ansöka om statligt stöd och hade då stått ensam med hela kostnaden för                 

permitteringsersättningen. Förmodligen hade uppsägning på grund av arbetsbrist istället blivit en           

aktuell åtgärd vid en ekonomisk svårighet.90 Fram tills år 2020 hade lagstiftningen från år 2013               

inte tillämpats,91 eftersom att landet inte behövt genomgå en djupare lågkonjunktur sedan 2008. I              

praktiken innebär regleringen från 2013 inga större skillnader än förut för en arbetsgivare vid              

tillfällig arbetsbrist när det inte råder en djup ekonomisk kris i landet.  

85 Ds 2012:59, s. 124  
86 Ibid, s. 133  
87 SOU 2018:66, s. 53 
88 Lagrådsremiss, Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, 2020, s. 14 
89 SOU 2018:66, s. 83 
90 Prop. 2019/20:132, s. 48 
91 Ibid, s. 45  
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3.7. 2020-års tillfälliga lag till följd av Covid19-pandemin 
Covid19-pandemin har haft en stor och global påverkan på världen och till följd av det har                

Sveriges regering fått vidta flera åtgärder med syfte att underlätta för arbetsgivare och             

arbetstagare under pandemin. De åtgärder som vidtagits är en förutsättning för att            

arbetsmarknaden inte ska påverkas alltför hårt utav den minskade efterfrågan på produktion och             

därmed behovet av arbetskraft som pandemin har medfört. Regeringens åtgärder har inneburit en             

tillfällig ändring av delar i den befintliga lagen om korttidsarbete från år 2013.92 Eftersom att               

lagen inte tidigare tillämpats går det att anta att det inte fanns kunskap om hur lagen i praktiken                  

skulle fungera eller om den var tillräcklig vid en lågkonjunktur. Covid19-pandemin har bidragit             

till stora konsekvenser på arbetsmarknaden som ligger utanför arbetsgivarens kontroll som inte            

gick att förutse, av den anledningen ansåg regeringen att ett generöst stöd under den temporära               

tidsperioden var nödvändigt. De tillfälliga ändringarna innehåller ett ökat statligt ekonomiskt           

stöd till arbetsgivare för arbetskraftskostnaderna i samband med korttidsarbete. Det statliga           

stödet har ökat från att stå för en tredjedel av kostnaderna vid permittering till tre fjärdedelar.93  

 

Den tillfälliga ändringen i lagen från 2013 på grund av Covid19 innebär att arbetstagaren får               

behålla mer av sin ursprungliga lön vid korttidsarbete och arbetsgivaren har rätt att få statligt               

stöd i ett snabbare skede. Vid en arbetstidsminskning enligt den ursprungliga modellen på 20, 40               

eller 60 procent har kravet förändrats gällande löneminskningens storlek. Löneminskningen          

behöver enligt den nya lagändringen numera endast uppgå till 4, 6 respektive 7,5 procent, vilket               

är en stor skillnad från 2013 års lag om korttidsarbete. I praktiken innebär det till exempel att en                  

arbetstagare som går ner i arbetstid med 20 procent behöver förlora 4 procent av sin ursprungliga                

lön för att arbetsgivaren ska ha möjlighet att kunna ansöka om det statliga stödet.94 Regeringen               

tog ytterligare ett beslut om en kompletterande lagändring som var begränsad och tillämplig             

under perioden maj, juni och juli 2020. Under dessa tre månader hade arbetsgivare rättigheten att               

permittera sin personal upp till 80 procent av den ordinarie arbetstiden, vilket innebar en helt ny                

92 Prop. 2019/20:132, s. 61  
93 Ibid  
94 Tillväxtverket, Korttidsarbete, 2020 
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/sa-fungerar-korttidsar
bete.html. Hämtad: 2020-12-14. Se också: Svensson, Hur betalningen av permitteringsersättning regleras i lag och 
vad den nya lagändringen på grund av Covid19 om korttidsarbete och permitteringsersättning innebär för 
arbetsgivare  
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förutsättning i lagregleringen då rättigheten vanligtvis sträcker sig till 60 procent. För att             

arbetsgivaren skulle ha rätt till det statliga stödet även i detta steg så krävdes det att                

arbetstagarens löneminskning uppgick till 12 procent vid 80 procents permitterad arbetstid.           

Regeringen införde den kompletterade lagregleringen för att ytterligare underlätta för företag           

under pandemin.95 I och med Covid-19 pandemin ökade det inkomsttak som fanns från 40 000               

kronor till 44 000 kronor.96 

 

För att bli beviljad det nya stödet från staten gör arbetsgivaren en ansökan till Tillväxtverket som                

prövar om arbetsgivaren uppfyller kraven för att kunna ta del av det statliga stödet.97              

Tillväxtverket är den myndighet som har hand om ansökningarna och är en myndighet som              

arbetar mot hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag. Detta görs bland annat genom            

finansiering och nätverk.98 Under Covid-19 pandemin har tillväxtverket i December 2020 fått in             

89 420 stycken ansökningar om statligt stöd, där majoriteten kom in vid krisens början. Antalet               

ansökningar har resulterat i att det från och med april 2020 till December 2020 har varit 589 409                  

anställda som blivit permitterade i Sverige.99 Tillväxtverket behöver godkänna ansökan som           

sedan ska lämnas över till Skatteverket. Skatteverket handlägger ansökan och ger besked om ett              

preliminärt stöd. För att få besked om det slutliga stödet behöver arbetsgivaren göra en sista               

avstämning med skatteverket om vilket typ av stöd de behöver, som sedan betalas ut via               

arbetsgivarens skattekonto hos Skatteverket.100  

 

För att ytterligare motverka en negativ ekonomisk effekt för företag under pandemin antog             

riksdagen den tredje april 2020 beslutet om att arbetsgivaravgifter skulle sänkas under en             

tidsperiod mellan den första mars till och med den 30 juni 2020. Beslutet trädde i kraft den 6                  

april och innebär att arbetsgivaravgifterna sänktes till en grad som motsvarar upp till 5300 kr               

varje månad per anställd. Förmånen omfattar endast 30 anställda på ett företag oberoende av hur               

95 Regeringskansliet, Korttidspermittering, 2020. 
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/. Hämtad 2020-11-06. Se också: 
Svensson, om permitteringsersättning 
96 Prop. 2019/20:132, s. 78 
97 Ibid, s. 64 
98 Tillväxtverket, Om tillväxtverket. https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket.html. Hämtad: 2020-11-06 
99 Tillväxtverket, Statistik om korttidsarbete, 2020.   
https://tillvaxtdata.tillvaxtverket.se/tillvaxtdata_publik#page=1bfc35b3-1578-496c-a1b6-04a02c537636. Hämtad: 
2020-12-14.  
100 Prop. 2019/20:132, s. 64 
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stort företaget är. Vilket innebär att om en arbetsgivare har 60 anställda minskas             

arbetsgivaravgifterna på 30 av anställda, arbetsgivaren behöver därmed betala full avgift för            

resterande 30. Riksdagen ansåg att beslutet var nödvändigt för att underlätta för alla arbetsgivare,              

de minskade arbetsgivaravgifterna går att kombinera med statligt stöd vid korttidsarbete.101 

3.7.1. Analys   

I det tillfälliga systemet står staten enligt lag för den största kostnaden vid korttidsarbete. Det               

ökade statliga stödet under Covid19-pandemin beräknades uppgå till 2,42 miljarder kronor, på            

grund av att det är fler personer än någonsin som antagits kommer ta del av stödet.102 Detta är                  

den högsta summan som staten bidragit med vid korttidsarbete. Innan slopandet av            

permitteringslöneanordningen 1995 beräknades kostnaderna tidigare år för korttidsarbete ha         

uppgått till cirka 200 miljoner kronor. Anledningen till statens ökade kostnader under den             

tillfälliga perioden under 2020 var för att regeringen ansåg att det var det bästa för att säkerställa                 

att företag skulle klara av krisen.103 När smittspridningen av viruset sedan börjar gå neråt igen är                

tanken att staten ska återgå till att stå för en tredjedel av kostnaderna vid korttidsarbete vid en                 

djup lågkonjunktur.104 Arbetsgivaren delar på kostnaderna tillsammans med staten där staten bär            

den största delen av kostnaderna, och arbetstagaren får behålla en stor del av sin ordinarie lön                

trots permittering.  

 

Det statliga stödet var från början tänkt att gälla från och med den 16 Mars 2020 och fram till 31                    

December 2020. Arbetsgivare hade möjlighet att ansöka om stödet i sex månader för att vid               

behov kunna förlänga stödet med ytterligare tre månader.105 På grund av att Covid19-pandemin i              

December år 2020 fortfarande är mycket allvarlig beslutar regeringen om att förlänga det             

tillfälliga högre stödet till 30 Juni 2021.106 Med hänsyn till detta kommer kostnaderna för staten               

med största sannolikhet att bli mycket högre än vad som var tänkt från början.  

101 Regeringskansliet, Tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset, 2020, 
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-tillfalligt-sankta-socialavgifter-med-anledning-av-coronavirus
et/ Hämtad 2020-11-23 
102 Prop. 2019/20:132, s. 78  
103 Ibid, s. 61  
104 Ibid, s. 78  
105 Ibid, s. 65  
106 Regeringskansliet, Korttidspermittering, 2020. 
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/. Hämtad: 2020-11-18 
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4.  Ett Internationellt perspektiv på permittering  

4.1 Inledning  

I följande avsnitt kommer uppsatsen att beröra hur EU påverkar medlemsländernas rättigheter att             

använda sig av statligt stöd bland annat vid korttidsarbete. Vidare kommer avsnittet också att              

beröra hur EU har fått anpassa regleringen till den pandemi som drabbat världen år 2020. För att                 

få ett djupare och mer nyanserat perspektiv på den svenska regleringen gällande permittering och              

statligt stöd kommer Tysklands system om stöd vid korttidsarbete att belysas. Det är ett system               

som har visat på goda resultat genom tidigare kriser, något som det svenska systemet inte har                

gjort.  

4.2. EU-Reglering 
EU reglerar statligt stöd i artikel 107 i fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt. Artikeln              

reglerar medlemsländernas rätt att lämna offentliga medel som stöd till verksamheter. EU            

kommissionen behöver godkänna medlemsstaternas önskan om att få lämna stöd och är därmed             

en betydande gällande statligt stöd vid korttidsarbete (och då permittering). Bakgrunden till att             

EU har valt att reglera statligt stöd, och i många fall också förbjuder medlemsländerna att vidta                

det som en åtgärd, beror på att den inre konkurrensen inom EU inte ska påverkas negativt. 

 

För att ett medlemsland ska ha rätt att lämna statligt stöd kräver EU att vissa kriterier är                 

uppfyllda. Huvudregeln i artikel 108 i fördraget, är att medlemsländerna förbjuds från att lämna              

statligt stöd om det inte finns godtagbara anledningar till det.107 Enligt artikel 107.3 får stöd ges i                 

situationer där ett medlemsland vill främja ett gemensamt och viktigt projekt inom EU, eller för               

att förhindra att en stor ekonomisk störning inträffar i landet. Ytterligare en situation där stöd får                

ges ut är om landet behöver underlätta för en viss verksamhet i näringslivet för att utvecklingen                

inte ska påverkas negativt.108 

 

107 Regeringskansliet, Statsstöd, uppdaterad, 2019 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/statsstod/. Hämtad: 2020-11-09. Se även artikel 107 i 
FEUF  
108 Lagrådsremiss, Statligt stöd vid korttidsarbete, 2013,  s. 25 
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På grund av Covid19-pandemin behövde EU vidta vissa åtgärder för att medlemsländerna bland             

annat skulle få det lättare att vidta statligt stöd enligt artikel 107. Detta för att underlätta för                 

länderna att behålla en god ekonomi, en god arbetsmarknad och därmed en fortsatt konkurrens              

inom och mellan EUs medlemsländer. Den 19 mars år 2020 bestämde EU-kommissionen för att              

tillfälligt uppdatera det befintliga regelverket genom en kompletterande ram som reglerar statliga            

stödåtgärder med anledning av Covid-19. Detta regelverk kommer vara aktuellt och gälla fram             

till den sista december år 2020. Syftet med ramen är att tydligare meddela för medlemsländerna               

om vad som gäller under pandemin och vilka rättigheter som finns att vidta enligt EU för att                 

förhindra en negativ påverkan på nationernas ekonomi och arbetslösheten. Flera medlemsländer           

har använt sig av EUs stödåtgärder under pandemin.109  

4.3. Tysklands regelverk vid stöd för korttidsarbete  

I Tyskland sträcker sig regler om permittering och korttidsarbete till början av 1920-talet.110 I              

Tyskland heter stödet vid korttidsarbete Kurzarbeit och innebär att en arbetsgivare reducerar            

arbetstagarens arbetstid men har möjlighet att behålla de i sin anställning.111 Arbetsgivare har             

möjlighet att reducera en arbetstagares arbetstid med 100 procent, vilket är en skillnad från i               

Sverige där det går att reducera arbetstiden med max 60 procent.112 I Tyskland är systemet om                

stöd vid korttidsarbete ett öppet och permanent system och kan användas oberoende av en djup               

lågkonjunktur. Systemet får användas om den kris som uppstår bedöms vara oundviklig, tillfällig             

och om andra åtgärder först har prövats.113 I likhet med Sverige måste arbetsgivaren ha stöd i                

avtal och överenskommelser innan korttidsarbete tillämpas på ett företag. I Tyskland har en del              

företag ett företagsråd som arbetsgivaren måste förhandla med och få ett godkännande från innan              

korttidsarbete tillämpas. Har arbetsplatsen inget företagsråd, måste arbetsgivaren komma överens          

med vardera arbetstagare individuellt om att korttidsarbete får användas. I det fallet en             

109 Europeiska Unionens officiella tidning, (2020/C 218/03), 
Meddelande från kommissionen : Tredje ändringen av den tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder till stöd för 
ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0702(01)&from=EN  
110 SOU 2018:66, s.35  
111 International Monetary Fund (2020), Kurzarbeit: Germany’s Short-Time Work Benefit, 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/11/na061120-kurzarbeit-germanys-short-time-work-benefit. Hämtad: 
2020-11-04  
112 Eva Häussling, Korttidsarbete i Tyskland och Sverige. Lärdomar från det tyska systemet. 
2020, s. 4  
113 SOU 2018:66, s. 36  
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arbetstagare inte godkänner korttidsarbete som åtgärd, får den arbetstagaren inte delta i            

korttidsarbetet och arbetsgivaren kan då istället behöva säga upp på grund av arbetsbrist.114             

Åtgärden kan användas vid tre olika situationer; arbetstidsminskning vid ekonomisk kris,           

arbetstidsminskning i samband med säsongsarbete, samt arbetstidsminskning vid en         

omstrukturering. Arbetsgivaren förser arbetstagaren med ersättning för den tiden då arbetstiden           

minskas och ersättningen kallas för Kurzarbeitergeld. Arbetsgivaren kan sedan söka stöd för            

kostnaden hos Tysklands arbetsförmedlingen, Der Bundesagentur für Arbeit, också kallat BA.115           

BA ska betala kostnaden för stödet till arbetsgivaren senast den tjugonde i månaden efter.116  

 

Finansieringen av stödet vid korttidsarbete i Tyskland sker via sociala avgifter från arbetsgivaren             

och arbetstagaren, avgifterna motsvarar 2,4 procent av den totala lönesumman och går direkt till              

arbetslöshetsförsäkringen. Åren före Covid19-pandemin hade parterna på arbetsmarknaden        

lyckats bygga upp en ekonomisk reserv på 26 miljarder EURO i arbetslöshetsförsäkringen och             

ersättning vid korttidsarbete tas härifrån. Tyska staten bidrar endast med statligt stöd vid             

korttidsarbete om reserven börjar ta slut117 och gör budgetutrymme för korttidsarbete om det             

skulle behövas.118 Arbetsgivares sociala avgifter sänks i situationer där stödet tillämpas, vilket är             

fördelaktigt för arbetsgivare. I Tyskland har en arbetstagare rätt att få ersättning upp till 60               

procent av sin ordinarie lön vid permittering och 67 procent vid föräldraskap. En arbetsgivare har               

rätt att få stöd under en period på 12 månader, när dessa 12 månader har förfallit så finns det                   

ingen möjlighet enligt lag att förlänga stödperioden.119  

 

Tyskland klarade sig utan en markant ökning av arbetslöshet under finanskrisen 2008-2009,            

ungefär en tredjedel av arbetstidsminskningen under finanskrisen berodde på användningen av           

Kurzarbeit som åtgärd. Arbetslösheten uppskattades ha blivit ungefär dubbelt så stor i Tyskland             

om åtgärden inte använts.120 På grund av den rådande Covid19-pandemin har Tyskland, precis             

som Sverige, fått komplettera systemet om korttidsarbete. De nya reglerna innebär att en             

114 Häussling, (2020),  s. 3  
115 Ds 2012:59, s. 75  
116 Häussling, (2020), s. 2  
117 Ibid, s. 4 
118 En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Stål och 
Metall Arbetsgivareförbundet, Sveriges Ingenjörer, SVEMEK, Teknikarbetsgivarna och Unionen, 
Korttidsarbete-Systemen i viktiga konkurrentländer, s. 48,  2011 
119 SOU 2018:66 s.37-38 
120 Ds 2012:59, s. 79  
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arbetstagares inkomstskydd förstärks. När en arbetstagare är permitterad till minst 50 procent,            

ökar nivån för ersättningen efter tre månader som permitterad till 70 procent och efter sex               

månader har arbetstagaren rätt att få ersättning upp till 80 procent av den ordinarie lönen. Det                

finns möjlighet att förlänga stödet från tolv till 21 månader.121 Regeringen har även beslutat att               

arbetsgivarens sociala avgifter upphävs helt under pandemin.122  

4.3.1. Analys och en jämförelse med sveriges system   

Tyskland har till skillnad från Sverige haft ett någorlunda bestående system kring hur den              

ekonomiska ersättningen vid permittering (och korttidsarbete) ska regleras, även om det också            

har reformerats och kompletterats i och med olika kriser. I Tyskland är staten inte är en självklar                 

ekonomisk part vid korttidsarbete, utan det är arbetsgivaren och arbetstagaren som gemensamt            

står för kostnaden vid korttidsarbete genom obligatoriska sociala avgifter. De sociala avgifterna            

går att likna vid en försäkringspremie, där arbetsgivare och arbetstagare kontinuerligt betalar in             

pengar som de sedan kan tas ut vid behov. Staten kan gå in och hjälpa till med stöd från                   

statskassan när pengarna från de sociala avgifterna börjar ta slut hos           

arbetslöshetsförsäkringen.123 Staten kan därmed anses som en oberoende aktör gällande          

permitteringsersättningen och stöttar endast med ersättning i nödfall. I Sverige är däremot staten             

en självklar och viktig part, för att arbetsgivaren ska ha råd att använda sig av korttidsarbete som                 

en åtgärd.  

 

I Tyskland är systemet vid korttidsarbete ett generöst och öppet system, vilket ger företagen en               

större möjlighet att ansöka om stödet i situationer utöver när det råder lågkonjunktur, till skillnad               

från Sverige. Den tyska staten anser att ett generöst och öppet system inte ökar risken för att                 

företag överutnyttjar systemet, något som den svenska staten har varit rädd för. Tyska staten har               

ansett att då det är arbetsgivaren och arbetstagaren som står för den huvudsakliga finansieringen              

av systemet är arbetsgivare mer restriktiva med att använda systemet, eftersom att det finns en               

medvetenhet om att det är deras egna pengar som används och eftersom att det i längden kan bli                  

121 Häussling, (2020), s. 2  
122 International Monetary Fund (2020), 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/11/na061120-kurzarbeit-germanys-short-time-work-benefit. Hämtad: 
2020-11-04  
123 Häussling, (2020), s. 4  
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dyrt.124 Det går att se likheter med Tysklands system för stöd vid korttidsarbete och det               

permitteringsinstitut som fanns i Sverige fram till år 1995, där arbetsgivaravgifter och bidrag från              

staten fördes över till en stiftelse för ändamålet och företag kunde sedan använda dessa pengar               

vid permittering.  

 

I Sverige är det staten som enligt lag beslutar om när det råder lågkonjunktur och om stöd vid                  

korttidsarbete ska börja utgå till arbetsgivarna. I Tyskland har staten övergett ansvaret för             

administration om stöd vid korttidsarbete till arbetsförmedlingen, som därmed får besluta om en             

arbetsgivare i Tyskland uppfyller kraven för att få ekonomiskt stöd vid korttidsarbete.125 Kraven             

som ska vara uppfyllda är att det är en tillfällig ekonomisk kris och att det ska beröra en av tre                    

olika situationer; arbetstidsminskning vid ekonomisk kris, arbetstidsminskning i samband med          

säsongsarbete, samt arbetstidsminskning vid en omstrukturering.126 

5.  Sammanfattning och Slutsats  
LO och SAF har varit två drivande och viktiga parter när det gäller utvecklingen av ekonomisk                

ersättning vid permittering i lag och avtal. Deras gemensamma fokus har varit att balansera              

arbetsgivarens och arbetstagarens intressen vid permittering, genom att stärka arbetstagarens          

skydd mot att arbetsgivaren utnyttjar sin permitteringsrätt, samt öka möjligheten för företag att             

behålla arbetskraft i en ekonomisk svårighet.  

 

LOs största fokus har varit att skydda arbetstagaren mot att arbetsgivaren använder sig av              

långtidspermittering som en mindre kostsam utväg istället för uppsägning. På tidigt 1900-tal            

likställdes en permitterad arbetstagare med en arbetslös och blev därmed utan inkomst vid             

permittering.127 Det var först när arbetslöshetskassan bildades år 1930 på initiativ av fackliga             

organisationer som en permitterad arbetstagare, genom medlemskap i kassan, hade möjlighet att            

söka stöd för den uteblivna inkomsten.128 Ersättningen från arbetslöshetskassorna bestod endast           

124 En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Stål och 
Metall Arbetsgivareförbundet, Sveriges Ingenjörer, SVEMEK, Teknikarbetsgivarna och Unionen, 
Korttidsarbete-Systemen i viktiga konkurrentländer, 2011, s. 48, 
125 Ibid, s. 52  
126 Ds 2012:59, s. 75 
127 Malmberg (2003), s. 181  
128 Fahlbeck, (1989), s. 236  
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av medlemsavgifter fram tills år 1934, då staten började bidra ekonomiskt till kassorna. Det              

ansågs inte rättvist att endast de som hade råd att vara medlem i en arbetslöshetskassa fick                

ersättning vid permittering och arbetslöshet.129 Det första viktiga ledet i att stärka arbetstagarens             

skydd mot att arbetsgivaren utnyttjade sin permitteringsrätt, var år 1964 när en överenskommelse             

slöts mellan LO och SAF. Arbetsgivaren blev genom överenskommelsen för första gången i             

historien ansvarig för en del av arbetstagarens ekonomiska ersättning vid permittering, genom att             

betala lön till arbetstagaren under den första veckan som permitterad. Möjligheten för            

arbetsgivare att permittera utan att betala lön försvann.130 Efter den första veckan betalade             

arbetslöshetskassan ersättning till en permitterad arbetstagare som var medlem i kassan. 

 

Efter överenskommelsen år 1964 ansåg LO att arbetsgivaren skulle betala ännu mer ersättning             

till arbetstagare vid permittering och inte enbart första veckan. Nästa steg för att uppnå önskan               

var när anställningsskyddslagen stiftades år 1974, vilket innebar att arbetsgivaren då var skyldig             

att betala full ersättning efter att en arbetstagare hade varit permitterad i två veckor.131I en               

betydelsefull överenskommelse år 1984 mellan LO och SAF, lyckades organisationerna dock att            

reglera arbetstagarens rätt till full lön från arbetsgivaren vid permittering. Överenskommelsen           

1984 låg till grund för att 21§ i LAS ändrades för att stå i linje med de nya reglerna.132 För att det                      

skulle vara möjligt för en arbetsgivare att betala full lön från och med första permitteringsdagen               

bildades, på initiativ från LO och SAF, ett permitteringsinsitut som finansierades av arbetsgivare             

och staten genom ett ekonomiskt bidrag. Permitteringsinstitutet bildades även för att           

arbetslöshetskassan inte längre skulle behöva bära kostnaden för permittering, då syftet med            

kassorna var att bistå arbetslösa med ersättning.133 

 

År 1995 beslutade regeringen att slopa det statliga stödet som utgick till permitteringsinsitutet på              

grund av besparingsskäl, vilket medförde att arbetsgivare stod ensamma för kostnaden vid            

permittering och permitteringsinstitutet förlorade sitt huvudsakliga syfte.134 Tanken med         

129 Prop. 1933:209, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om erkända arbetslöshetskassor 
m. m,  s. 69  
130 Malmberg (2003), s. 181 
131 Prop. 1973:129, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd, s. 7  
132 Fahlbeck, (1989), s.235-236 
133 Prop.1984/85:62, s. 7 
134 Lunning & Toijer, (2016), s. 611  
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permittering är att möjliggöra för arbetsgivare att dra ner på arbetskraftskostnaderna vid en             

ekonomisk kris istället för att säga upp personal, vilket blir dyrt utan statligt stöd.  

 

När en lågkonjunktur drabbade världen 2008 efter finanskrisen och svenska arbetsgivare inte            

kunde använda sig av permittering i samma utsträckning längre blev det problematiskt och             

arbetslösheten ökade kraftigt. LO och SAF föreslog under finanskrisen att permitteringsinsitutet           

som slopades 1995 skulle återinföras, ett förslag som staten valde att neka. LO och SAF valde                

istället att år 2009 teckna egna krisavtal,135 med syfte att ekonomiskt underlätta för företag att               

under en begränsad tid ha möjlighet att minska arbetstagarens arbetstid,136 utan att behöva betala              

full ersättning enligt reglerna i 21§ LAS. Först år 2013 tog regeringen beslutet att införa en lag                 

om stöd vid korttidsarbete. Syftet med lagen var att företag under en lågkonjunktur, skulle kunna               

ansöka om statligt stöd då arbetstagare permitterades. Lagen skulle motverka att färre            

arbetstagare behövde sägas upp och ekonomiskt underlätta för företag vid lågkonjunkturer i            

framtiden.  

 

En betydelsefull anledning till att utvecklingen om ersättning vid permittering har drivits fram             

genom historien och förändrats i lag och avtal är på grund av att LO och SAF har haft starka                   

åsikter om att balansera arbetsgivarens och arbetstagarens ekonomiska rättigheter vid          

permittering. Efter att permitteringsinstitutet slopades år 1995 då staten valde att inte längre bidra              

ekonomiskt till permittering, går det att se hur svenska staten respektive LO och SAF, har varit                

oeniga om hur permittering ska finansieras och lagregleras. Det är extra tydligt vid finanskrisen              

2008 då staten valde att neka parternas förslag om att återinföra ett permitteringsinstitut och              

parterna tog saken i egna händer.  

135 Johan Fock, Lo vill återinföra Permitteringslön, i Lag & Avtal, 2011-01-24 
https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/lo-vill-aterinfora-permitteringslon-6554250. Hämtad: 2020-11-05 
136 Ds 2019:59, s.77  
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5.1. Ett mer konkurrenskraftigt system 
Något som varit intressant att studera, är att det nuvarande svenska systemet om stöd vid               

korttidsarbete i lagstiftning har visat sig vara bristfälligt gällande sin konkurrenskraft i            

förhållande till andra länder, då systemet inte anses vara ett öppet och lättillgängligt. Tyskland är               

ett land med ett mer flexibelt system för stöd vid korttidsarbete än det svenska, där företag på ett                  

effektivt sätt kan ställa om när konjunkturläget svänger.137 Det finns i Tyskland även möjlighet              

att aktivera stödet företagsspecifikt om den ekonomiska nedgången bedöms vara tillräckligt           

allvarlig, oberoende av hur konjunkturläget i övrigt ser ut i landet.138  

 

Företag som utsätts för en ekonomisk kris och som har produktion i Sverige, har tidigare gått                

miste om förmånen att använda sig av korttidsarbete med statligt stöd, till skillnad mot om de                

hade haft produktionen i ett land med ett mer flexibelt system.139 Det har därmed ansetts               

nödvändigt att Sverige ser över sina alternativ och möjligheter för att införa ett mer flexibelt och                

öppet system vid korttidsarbete, som ett komplement till 2013 års lag, för att förbättra              

konkurrensvillkoren för arbetsgivare i Sverige.140 År 2018 tillsatte regeringen en utredare som            

fick i uppgift att se över alternativen för ett sådant system.141 Ett mer öppet system skulle syfta på                  

att ge enskilda företag möjlighet att ansöka om stöd vid korttidsarbete, oberoende av en              

synnerligen djup lågkonjunktur som drabbar landet. Utredaren menade att ett sådant rättsligt            

system skulle öka svenska arbetsgivares möjligheter att ställa om vid tillfälliga ekonomiska            

kriser och i större utsträckning behålla sin personal.142 Svenska industrier och företag är             

verksamma i den globala marknaden och därför är Sverige beroende av att följa utvecklingen              

som sker för företag i omvärlden, för att upprätthålla konkurrensen mellan länderna.143 För att              

minska de negativa effekterna som kan tänkas uppstå vid ett mer öppet och flexibelt system, som                

till exempel överutnyttjande av arbetsgivare eller att lönebildningen påverkas, krävs det att            

tydliga ramar utformas för användningen av stödet. Till exempel gav utredaren förslag på att det               

nya stödet ska utgå i max sex månader istället för tolv144, samt att stödet ska lämnas i särskilda                  

137 SOU 2018:66 s.10 
138 Ds 2012:59, s. 133  
139 Prop. 2019/20:132,  s. 48 
140 Ibid, s. 50 
141 Ibid, s. 28  
142 SOU 2018:66, s. 70-71 
143 Ibid, s. 51  
144 Ibid, s. 72  
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fall där arbetsgivaren får motivera varför det behövs.145 Det nya förslaget anses vara enhetligt              

med EUs regler om statligt stöd.146  

 

I och med Covid19-pandemin blev regeringen tvungen att snabbt behandla en ändring av             

lagstiftningen från 2013, som innebär ett ökat ekonomiskt stöd, som tillfälligt skulle gälla under              

krisen.147 Istället för 1 januari 2020, trädde det nya regelverket om ett mer konkurrenskraftigt              

system i kraft 1 augusti 2020.148 Det är numera möjligt att aktivera stöd vid korttidsarbete vid två                 

tillfällen, vid en synnerligen djup lågkonjunktur eller då en enskild arbetstagare ansöker om             

det.149 

5.2. Avslutande reflektioner  

I uppsatsen går det att utläsa att staten har varit en viktig aktör för att arbetsgivare ska ha                  

möjlighet att använda sig av permittering som åtgärd. En återkommande fundering har varit om              

det hade varit mer värdefullt för Sverige att se över andra alternativ på hur ett nytt system vid                  

permittering och korttidsarbete kunde ha reglerats och finansierats, istället för att slopa            

permitteirngsinstitutet år 1995. Visserligen finns det arbetsrättsliga fördelar för arbetstagare,          

arbetsgivare och staten, med det system för stöd vid korttidsarbete som idag återfinns i svensk               

lag. Arbetstagare får behålla sin anställning, arbetsgivare kan snabbt ställa om vid            

konjunktursvängningar och staten kan hjälpa till att begränsa arbetslösheten.150 Staten slopade           

bidraget till permitteringsinstitutet på grund av besparingsskäl år 1995 och har därefter skapat             

restriktiva regler i lag om när ett statligt stöd bör användas för att det inte ska bli för dyrt och                    

överutnyttjas. Det kan därmed ifrågasättas om ett ytterligare ökat statligt stöd i 2018 års              

förslag151 är det bästa och mest hållbara alternativet för korttidsarbete i ett framtidsperspektiv,             

eller om Sverige bör tänka annorlunda.  

 

Sverige borde eventuellt tagit efter delar av det tyska systemet och skapat ett             

permitteringsinstitut där staten inte är lika involverad. Att genomföra en sådan förändring av             

145 Lagrådsremiss, Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, 2020, s. 44 
146 SOU 2018:66, s. 85 
147 Tommy Iseskog (2020), s. 10-11   
148 Prop. 2019/20:132, s. 123  
149 SOU 2018:66, s. 82 
150 Ibid, s. 59  
151 Ibid, s. 67 
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systemet i svensk lag idag hade förmodligen tagit lång tid och varit mindre fördelaktigt för               

Sveriges arbetsmarknad. Hade en lågkonjunktur åter drabbat landet inom de närmsta åren hade             

staten förmodligen behövt bidra med stora summor pengar. Det Tyska systemet har funnits             

reglerat i cirka 100 år, vilket innebär att systemet är någorlunda bestående och i dagsläget               

välfinansierat. Det hade säkerligen tagit Sverige ett flertal år att uppnå samma resultat med ett               

system där staten är mindre ekonomiskt involverad, men när systemet väl är etablerat hade det               

kunnat få samma genomslag som det tyska systemet vid korttidsarbete. Sverige och Tyskland är              

dock olika länder med olika kulturella skillnader gällande arbetsmarknadssystemen och systemen           

för korttidsarbete komma aldrig kunna se precis likadana ut.152  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152 Häussling, (2020), s. 7 
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