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Visst kan man ha förståelse för att det inte 
är så enkelt att sätta sig in i den konkreta 
innebörden av en lagtext. Men upprepning är 
kunskapens moder, som det heter i ordsprå-
ket. Också felaktigheter som sägs gång efter 
annan riskerar att betraktas som sanning. Så 
har det blivit i de återkommande diskussio-
nerna om Lagen om anställningsskydd, LAS. 
Det är framför allt turordningsreglerna och 
principen ”sist in först ut” som har pekats ut 
som problematiska, ofta utifrån felaktiga 
premisser, alltför polariserade åsikter och 
onödig rädsla. Faktum är att det inte finns 
någon grund för de farhågor som lyfts fram. 
Så nog skulle man önska att de som uttalar 
sig vore lite mer noga med faktakontrollen. 

Det är inte sant, som det ibland påstås i 
debatten, att anställningsskyddet hindrar 
unga och nyanlända från att komma in på 
arbetsmarknaden. De regler som gäller, till 
exempel den om provanställning, ger 
arbetsgivare goda möjligheter att pröva hur 
en person fungerar. 

Det är inte heller sant att anställningstid 
alltid värderas högre än kompetens när man 
ska avgöra vem som får bli kvar vid en 
omorganisation eller neddragning. Reglerna 
är flexibla och ger parterna möjlighet att hitta 
lösningar som gagnar verksamheten. 
Sanningen är alltså att arbetsgivarnas 
möjlighet att behålla personer med önskad 
kompetens har ökat och är större än vad 
debatten ofta ger sken av. 

Därmed är anställningstiden inte heller 
avgörande för den enskildas anställnings-
trygghet. I stället har det blivit viktigare att 
ha rätt kompetens, som en följd av utveck-
lingen till det kunskapssamhälle vi lever i 
idag. Det gäller i hög grad SRATs och Sacos 
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medlemmar, som ju alla har akademisk 
utbildning, kvalificerade kunskaper och ofta 
ett särskilt ansvar för verksamhetsutvecklingen 
på sina respektive arbetsplatser. För den som 
ändå blir uppsagd på grund av arbetsbrist 
finns stöd att få – genom det trygghetssystem 
som vi från den fackliga sidan och arbetsgi-
varna har kommit överens om. Dessa 
trygghets- och omställningsavtal bygger på 
LAS och fungerar som ett komplement till 
lagen. (Läs mer om dem på srat.se) 

Men nyckeln till trygghet på arbetsmark-
naden bär vi själva, var och en av oss. Det 
handlar om att ta eget ansvar för att vara 
anställningsbar och alltså ha rätt kompetens 
– för att få ett nytt jobb eller för att behålla 
det man redan har. De yrkesgrupper som har 
legitimationsbevis utfärdade av Socialstyrelsen 
har lagstadgad skyldighet att följa utveck-
lingen inom sina respektive professioner. Min 
uppfattning är att också övriga yrkesgrupper 
har ett stort eget ansvar för att hålla sig àjour 
inom yrket och att vidga sina kunskapsområ-
den när det behövs. Sedan åligger det 
arbetsgivarna att stödja medarbetarna i den 
utvecklingen, genom att erbjuda kompetens-
utveckling som kan göra verksamheten mer 
effektiv och konkurrenskraftig. De 
återkommande medarbetarsamtalen är 
utmärkta tillfällen att diskutera hur man 
behöver och vill utvecklas i jobbet. Det kan 
också vara klokt att utnyttja de tillfällen till 

vidareutbildning som några av yrkesförening-
arna erbjuder sina medlemmar.

Forskning visar att otrygghet i anställ-
ningen är en riskfaktor för hälsan. Rädsla för 
att förlora jobbet gör det svårare, både att 
hävda sina övriga rättigheter och att vara 
drivande utifrån sina kunskaper. Kanske vågar 
man inte vara hemma när man är sjuk, eller 
när barnen är det. Kanske törs man inte ställa 
krav när det är dags att förhandla om lön eller 
att planera semestern. Risken är också stor att 
den som är otrygg på jobbet drar sig för att 
ifrågasätta metoder och arbetssätt och att föra 
fram nya idéer. Kritiska röster kan tystas, 
effektivitet och kreativitet hämmas. Det vore 
en väldigt tråkig utveckling, både för enskilda 
medarbetare och för deras arbetsgivare. 
Därför behövs ett tydligt regelverk, så att alla 
vet vad som gäller och så att de anställda har 
en grundtrygghet som skydd mot oskäliga 
uppsägningar. 

Tanken bakom arbetsrättslagstiftningen är 
framför allt att stärka arbetstagarnas ställning. 
I dag finns en samsyn kring behovet av de 
regelverk som skapar ordning och reda på 
arbetsmarknaden, och som reglerar både 
skyldigheter och rättigheter i anställningen. 
Det är bra. Ett gott och förtroendefullt samar-
bete mellan anställda och arbetsgivare är en 
bra grund för trygga och bra arbetsmiljöer. Så, 
bästa politiker, var så snälla och rör inte vårt 
anställningsskydd! n n n


